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ЛЕКЦІЯ № 1. УЧАСТЬ УКРАЇНИ В РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ 

ЄВРОСОЮЗУ. 

 

Мета лекції -  розкрити особливий пріоритет економічного розвитку 

України через розбудову Української мережі міжнародних транспортних 

коридорів. 

План лекції: 

1.1. Міжнародні транспортні коридори. 

1.2. Коротка історія відродження МТК. 

1.3. Крицькі МТК. 

1.4. Участь України в реалізації транспортної політики Євросоюзу. 

 

1.1. Міжнародні транспортні коридори. 

 

 Світова транспортна система нині переживає процес глибоких, 

фундаментальних змін. Отримано інтенсивні імпульси для розвитку 

процесів створення єдиного торгового ринку на різних континентах, 

суттєво спрощено процедуру перетинання кордонів. У Європі виник ряд 

авторитетних організацій, що вивчають можливості й перспективи 

створення міжнародних транспортних коридорів, мають з'єднати окремі 

міста або населені пункти в межах кількох країн. Ідеться про принципово 

нову технологію переміщення пасажирів і вантажів між регіонами 

європейського та інших континентів. На рис. 1.1 подано схему 

проходження деяких стратегічно важливих транспортних коридорів 

територією України. Таких стратегічних напрямків чотири:  

• Центральна Європа - країни СНД; 

• Південна Європа, Близький Схід, Африка - країни СНД;  

• Скандинавія, Балтика - Близький Схід, Закавказзя, Центральна 

Азія;  

• Північна Європа - Середня Азія, Китай, Далекий Схід. 

Слід зазначити, що сама ідея МТК існує дуже давно. Наявність 

шляхів, які дають можливість швидко, безпечно й вигідно доставляти 

товари від місць виробництва до ринків збуту, поклала початок торгівлі 

як окремому - різновиду діяльності людини. Через територію України 

пролягав шлях "із варяг у греки" ще з часів Київської Русі, а також 

проходив `Великий  шовковий шлях", що з'єднував міста Західної Європи 

з Центральною Азією, Монголією та Китаєм.  

МТК нині реалізують розширений спектр транспортних послуг. Це, 

по-перше, доставка вантажів найкоротшим шляхом і в мінімальні терміни. 

Перед MTК відбувається також перевалка вантажів з одного виду 

транспорту на інший та їх обробка. Увесь комплекс транспортних робіт 

потребує розвитку як самих шляхів сполучення (автомобільні дороги, 

залізничні колії), так і транспортнo-логістичних га комплексів (ТЛК) з 

oбpoбки й перевалки вантажів (водні та повітряні порти, залізничні 



7 

 

станції, контейнерні термінали), усієї транспортної 

інфраструктури(під’їзні шляхи, ремонтні підприємства, розгалужена 

сфера послуг).  

 

 
 

Рис. 1.1. Схема стратегічно важливих транспортних напрямків, що 

проходять територією України 

 

Особливо важливу роль у системі МТК відіграє розвиток 

інформаційної інфраструктури, що акумулює, обробляє, зберігає й 

утилізує інформацію про наявність вантажу, потребу в тих або інших 

транспортних засобах, за6езпечує  безперервне спостереження за 

проходженням вантажів і підвищує рівень їх збереження.  

Узагальнюючи відомі на даний час підходи, визначення 

міжнародних транспортних коридорів можна сформулювати так: 

Міжнародний транспортний коридор - це транспортна система, 

яка забезпечує перевезення вантажів та пасажирів між регіонами 

Європейського та інших континентів, включає в себе рухомий склад і 

стаціонарні пристрої декількох видів транспорту, що діють на даному 

напрямку у смузі шириною близько ста кілометрів, а також сукупність 

технологічних, інформаційних, організаційних і правових умов 

здійснення цих перевезень.  

Таким чином, існування МТК передбачає використання на 

конкретному напрямку кількох видів транспорту, а також обов'язкову 

наявність відповідної високорозвиненої інфраструктури для їх 

обслуговування, зв'язку і сервісу.  

Саме поняття МТК передбачає швидке й безпечне просування 

пасажирів і вантажів. Це досягається в тому числі шляхом створення 

пільгових умов вантажоперевезень на маршрутах конкретного МТК, коли 

у його межах:  
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• діють спрощені правила і фактичний порядок митного, 

санітарного, прикордонного та інших видів оформлення переміщення 

пасажирів і вантажів;  

• застосовуються пільгові (знижені на 25-50 %) тарифи на всі види 

послуг і зборів, у тому числі під час митного, прикордонного, санітарного 

та інших видів оформлення, перевезення залізницею, за термінальних, 

портових зборів і т. д;  

• існує єдиний орган управління, що об'єднує і синхронізує роботу 

його окремих ділянок і служб;  

• діє стабільна правова база, забезпечено надійний захист та безпеку 

вантажів і пасажирів від кримінальних і розбійних зазіхань;  

• усілякі зміни після їх ретельної проробки набувають чинності 

через  3-6 місяців після попереднього широкого інформування пасажирів, 

вантажовідправників і вантажоодержувачів у країнах, територією яких 

проходить МТК.  

Лише за наявності зазначених умов вантажоперевізник обирає серед 

багатьох можливих варіантів перевезень маршрут конкретного 

міжнародного транспортного коридору.  

Основним для створення і функціонування МТК є принцип 

економічної ефективності та зацікавленості всіх учасників проекту, коли 

отриманий прибуток як підсумковий результат діяльності розподіляється  

пропорційно величині внеску кожної сторони. Саме ж створення МТК 

здійснюється за двома напрямками: методом нового будівництва і шляхом 

реконструкції вже існуючих магістралей. 

 

1.2. Коротка історія відродження МТК. 

 

Відродження ідеї міжнародних транспортних коридорів стало 

відповіддю світового співтовариства на виклик багатьох 

фундаментальних явищ і процесів у сферах виробництва й торгівлі на 

різних континентах. Ці процеси мають об'єктивний, глобальний характер. 

Вони відображають новий стан системи світової торгівлі й міжнародного 

поділу праці, впливають на створення і функціонування глобальної 

фінансової системи, що забезпечує швидке перетікання величезних 

обсягів капіталу.  

Упродовж останніх 25-30 років концептуально створювався проект 

створювання єдиної планетарної транспортної системи на основі 

інтеграції континентальних транспортних комунікацій, що мають 

стратегічне значення у забезпеченні вантажних і пасажирських перевезень 

між Європою й Азією, Азією та Америкою, Європою й Африкою тощо. 

Центральною віссю даного проекту став напрямок Європа - Азія. 

Пов'язано це з тим, що між полюсами Західноєвропейського й Азіатськo-

Тихоокеанського регіонів простягається величезний простір з населенням 
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понад 3 млрд чол., на якому розгортатимуться головні події в 

міжнародній торгівлі вже на початку ХХІ ст.  

Вихід на передові позиції в світі Євро-Азійської транспортної 

системи став наслідком дії двох макроекономічних чинників. Перший - 

нестійкість і нерівномірність використання досягнень НТП у різних 

секторах світового господарства, що спричиняє неоднакову швидкість 

розвитку різних галузей промислового виробництва у світовій економіці. 

Другий - прискорення інтеграційних процесів у Європі.  

Перший чинник виявляється в короткострокових спадах 

виробництва в одних регіонах, що спеціалізуються на певних галузях, за 

одночасного піднесення в інших. Це тримає в напруженні світову 

торговельну систему, провокуючи досить різкі коливання її кон'юнктури. 

Як правило, цей процес є джерелом регіональних фінансових криз, що 

мають стабільний перманентний характер з точками прискореного 

зростання в різних регіонах планети.  

Різкі коливання кон'юнктури призвели до істотних структурних 

зрушень у світовій торгівлі, що, зокрема, зумовило міжконтинентальне 

переорієнтування її стратегічних напрямків і сегментарні зміни структури 

світового ринку товарів і послуг. У результаті, починаючи із середини 80-

х рр., виявляється стійка тенденція до збільшення товарообміну між 

країнами Західної і Центральної Європи, з одного боку, і Азійсько-

Тихоокеанскоrо регіону, Південно-Східної Азії й Індійського 

субконтиненту - з іншого. Середньорічні темпи зростання при цьому 

становлять 5- 1 3 %. Системні аналітики США, Японії та Західної Європи 

одностайно прогнозують збереження цієї тенденції з одночасним 

збільшенням надходження товарної маси з Азії до Європи. 

Саме ці об'єктивні зрушення в системі міжнародної торгівлі, 

стимулювали появу і реалізацію інтеграційних ініціатив, спрямованих на 

створення у Західній Європі єдиного економічного простору, що 

споконвічно уявлявся як найбільша  у світі зона вільного руху товарів, 

послуг і капіталів. Такі тенденції відбилися й на  транспорті. Наприклад, 

концепція глибинної інтеграції транспорту сприяла виробленню нової 

загальноєвропейської транспортної політики, яка дуже швидко здобула 

визнання і була організаційно оформлена в документах транспортних 

органів  країни і організацій ЄС. Вона втілилася спочатку в системні 

транс’європейських  транспортних осей (декларація Комітету міністрів 

транспорту, 1983 р.), потім інтермодальних транспортних мостів (1-ша 

Загальноєвропейська конференція з транспорту, Прага, 1991 р.) і 

остаточно у системі міжнародних транспортних коридорів (2-га 

Загальноєвропейська конференція з транспорту, Греція, о. Крит, 1994 р.). 

Єврокомісія визначила та затвердила 5 основних, пріоритетних 

напрямків  європейських транспортних осей: північна, центральна, 

південно-східна, південно-західна та водні магістралі між європейськими 

портами.  
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Територією України проходить центральна транспортна вісь, у 

рамках якої визначено основні маршрути (табл. 1.1, 1.2), схеми яких 

подано на рис. 1.2, 1.3. 

 

Таблиця 1.1. 

Залізничні маршрути 

№ 

маршруту 
Напрям маршруту 

Довжина 

територією 

України, км 

Відремонто 

вано в 2009 р. 

1 

Зернове (кордон з РФ) / Гороностаївка 

(кордон з Білоруссю) – Ніжин – Київ – 

Жмеринка/Кучурган (кордон з Молдово.) 

/ Одеса 

1159 

225,5 км, 

обсягом 165,9 

млн  грн 

2 

Чоп (кордон за Словаччиною та 

Угорщиною) / Мостиська 2 (кордон з 

Польщею) – Львів – Жмеринка – Фастів 

– Дніпропетровськ – Дебальцеве – 

Красна Могила (кордон з РФ) / 

Ясинувата – Квашине (кордон з РФ) 

1994  

(1792) 

451,7 км, 

обсягом 277,5 

млн 

грн 

3 

Ізов/Ягодин (кордон з Польщею) – 

Ковель – Здолбунів – Шепетівка – 

Козятин – Київ – Полтава – Харків – 

Куп’янськ – Тополі (кордон з РФ) 

1338 

(1167) 

224,6 км, 

обсягом 77,5 

млн  

грн 

 

Таблиця 1.2.  

Автодорожні маршрути 

№ 

маршруту 
Напрям маршруту 

Довжина 

територією 

України, км 

Інтенсивність 

руху (авто на 

добу) 

1 

Берлін – Прага – Вроцлав – Ополе – 

Катовіце – Краків – Жешув – Краковець – 

Львів – Рівне – Житомир – Київ – Кіпті – 

Глухів – Бачивськ - Москва 

973 
1 800– 

13 800 

2 
Гомель Горностаївка – Чернігов – Київ – 

Біла Церква – Умань - Одеса 
630 

1 100- 

24 000 

3 

Варшава – Люблін – Хелм – Ягодин – 

Ковель – Коростень – Київ – Полтава – 

Харків – Дебальцеве – Луганськ – 

Узварине - Волгоград 

1377 
2 300- 

36 000 

4 

Любляна – Загреб – Будапешт – Косини – 

Івано-Франківськ – Хмельницький – 

Вінниця – Київ (за новим напрямком) 

735 
16 000- 

30 000 
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Рис. 1.2. Залізничні маршрути Транс’європейської центральної транспортної осі (укр. частина) 
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Рис. 1.3. Автодорожні маршрути Транс’європейської центральної транспортної осі (укр..частина)
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Протягом 2009-2010 рр. на зазначених маршрутах відремонтовано  

понад 1500 км залізничної колії, загальним обсягом близько 1 млрд грн. 

Крім того, інвестиційні проекти щодо будівництва контейнерного 

термінала в Іллічівському МТП, створення інфраструктури й логістичного 

центру на залізничній станції Чоп, будівництво залізничного тунелю 

Бескид – Скотаторське, реконструкція автодороги Львів – Краківеці та 

Київ – Одеса Україною включено до переліку інфраструктурних проектів 

першочергової категорії. 

Hині базова інтеграційна концепція транспорту переводиться у 

площину конкретних заходів і дій. Taк, на Критській  конференції 23 

міністри транспорту європейських країн визначили 9 пріоритетних 

транспортних коридорів у напрямках Захід - Схід та Північ - Південь 

Європи. Облаштування цих дев’яти  «критських» коридорів оцінено в 50 

млрд екю. Завершити проект планують у 2010-2015 рр. І. нарешті, на 3-й 

Загальноєвропейській конференції з транспорту, що відбулася в Гельсінкі 

в 1997 р., обговорювалися підходи до розв'язання першочергових 

проблем, пов’язаних розвитком інфраструктури транспортних коридорів 

та визначенням джерел фінансування проектів у цій галузі, 

впровадженням інформаційних технологій і забезпеченням раціонального 

використання міжнародних транспортних коридорів.  

Таким чином, було створено базові принципи й основи 

загальноєвропейської транспортної політики (Празька 

декларація,прийнята на 1-й Загальноєвропейській конференції з 

транспорту в Празі (Чехія, 1991 р.). Ці положення після конференції в 

Гельсінкі (Фінляндія, 1997 р.) стали обов'язковими для країн, що бажають 

увійти до загальноєвропейського транспортного сполучення. 

 

1.3. Критські МТК. 

 

Відродження в сучасному трактуванні ідеї міжнародних 

транспортних коридорів має об'єктивні причини. Серед них проблеми 

подальшої інтеграції Європейських країн; зняття багатьох формальностей, 

пов'язаних із введенням єдиної грошової одиниці – євро; з перетином 

кордонів вантажами і пасажирами на території країн Європейського 

Союзу. 

У березні 1994 р. під егідою Європейського Союзу на острові Крит 

(Греція) відбулася 2-га Загальноєвропейська конференція міністрів 

транспорту 23 європейських держав. На ній було погоджено і 

затверджено маршрути перших дев'яти європейських МТК. Надалі в 

літературі вони дістали назву "критських" за місцем їх затвердження. 

Зазначимо напрямки цих коридорів у залізничному сполученні:  

1-й: Гданськ - Варшава - Мінськ - Москва;  

2-й: Берлін - Варшава - Мінськ - Москва;  

3-й: Берлін (Дрезден) - Вроцлав - Львів - Кнїв;  
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4-й: Прага - Будапешт - Бухарест - Софія - Алексанруполіс - 

Стамбул;  

5 й: Трієст - Любляна - Будапешт (Братислава) - Львів;  

6-й: Гданськ - Варшава - Краків;  

7-й: (водний по Дунаю) Відень - Братислава - Будапешт - Белтрад - 

Рені - Ізмаїл – Усть - Дунайськ;  

8-й: Тирана - Софія - Бургас - Варна;  

9-й: Гельсінкі - Санкт-Петербург - Мінськ - Москва - Київ - Одеса - 

(Кишинів) Димитровград - Алексанруполіс.  

Після міжнародного визначення маршрутів перших дев'яти 

європейських (критських) МТК у напрямках Захід-Схід і Північ-Південь 

багато країн висловили свої пропозиції щодо доповнень до даної системи 

МТК. Так, на 3-й Загальноєвропейській конференції з транспорту, що 

відбулася в Гельсінкі (1997 р.), Росія виступила з кількома ініціативами: 

про продовження 2-го критського МТК до його виходу на Транссибірську 

магістраль; про доповнення 9-го критського МТК відгалуженням на 

Астрахань і Новоросійськ; про включення до загальноєвропейської 

транспортної системи Північного морського шляху; про включення в 

Євро - Азійтський транспортний коридор (проект TRACLCA - англійська 

абревіатура "транспортний коридор Європа - Кавказ - Азія") Волго-

Донського каналу. Всі ці пропозиції на тій же конференції було 

підтримано і внесено до її підсумкових документів як найважливіші 

напрями забезпечення стійких транспортних зв'язків між Європою та 

Азією.  

Територією України проходять такі міжнародні транспортні 

коридори: - пан'європейський N 3;  

- пан'європейський N 5; 

- пан'європейський N 7 Дунайський (водний);  

- пан'європейський N 9.  

Пан'європейський  транспортний коридор №3 

Маршрут: Берлін (Дрезден) – Вроцлав – Львів – Київ. 

Країни – учасниці: Німеччина, Польща, Україна. 

Довжина коридору – 1640 км, у тому числі по Україні: 

- залізничний – 694 км; 

- автодорожній – 611 км. 

Схему пан'європейського транспортного коридору № 3 зображено 

на рис. 1.4.  
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Рис. 1.4. Схема пан'європейського транспортного коридору № 3. 

 

Пан'європейський  транспортний коридор №5 

Маршрут: Трієст – Любляна – Будапешт – Братислава – Ужгород – 

Львів. 

Країни – учасниці: Італія, Словенія, Угорщина, Словачина, Україна. 

Довжина коридору – 1595 км, у тому числі по Україні: 

- залізничний – 266 км; 

- автодорожній – 338,7 км (у тому числі відгалуження 47 км). 

Схему пан'європейського транспортного коридору № 5 зображено 

на рис. 1.5.  

 

 
 

Рис. 1.5. Схема пан'європейського транспортного коридору № 5. 

 

Меморандум про взаєморозуміння з розвитку Критського коридору 

№ 5 було підписано в грудні 1996 р.  

Головна проблема транспортного коридору № 5 на території України для 

автомобільного та залізничного сполучення — подолання Карпатських 

гір. Для нової автомобільної траси, питання про будівництво якої 

вивчається вже декілька років та для якої виконано техніко-економічне 

обґрунтування, виникає необхідність будівництва великого тунелю тa 

інших великовартісних споруд.  

Що стосується залізничного сполучення, особливою проблемою при 

облаштуванні міжнародного транспортного коридору № 5 є одноколійний 
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Бескидський тунель, який побудовано в 1886 р., а нині його технічний 

стан вкрай незадовільний. Тунель обмежує швидкість руху поїздів, 

пропускну та перевізну спроможність усього коридору, перешкоджає 

зростанню обсягів перевезень. Подальше погіршення його стану може 

призвести до повного припинення руху поїздів цим напрямком.  

У 2006 р. завершено реалізацію першого спільного з ЄБРР 

інвестиційного проекту "Ремонт автомобільної дороги Київ - Чоп", 

обсягом 100 млн євро (кредит ЕБРР - 75 млн євро), на дільниці Чоп - 

Стрий довжиною 224 км.  

ІІан'європейськнй транспортний коридор №7 - Дунайський 

(водний) Країни - учасниці: Австрія, Угорщина, Югославія, Болгарія, 

Румунія, Молдова, Україна.  

Довжина коридору - 1600 км, у тому числі по Україні - 70 км.  

До 1996 р., у зв'язку з ембарго Югославії, міжнародні транзитні 

перевезення цим коридором були обмежені.  

У 2004 р. введено першу чергу проекту з відновлення 

глибоководного судноплавного ходу Дунай - Чорне море і відновлено рух 

суден через канал.  

Схема пан'європейського транспортного коридору № 7 наведена на 

рис. 1.6. 

 

 
 

Рис. 1.6. Схема пан'європейського транспортного коридору № 7. 

 

Для захисту гирла каналу та його морської частини від замулювання 

збудовано хвилезахисну дамбу на підхідній частині морської акваторії та 

проведено днопоглиблювальні роботи з відновленням глибоководного 

судноплавного ходу. 

ІІан'європейськнй транспортний коридор №9 

Проходження: Гельсінки – Санкт-Петербург – Вітебськ – Київ 

(Москва) – Одеса (Кишинів) – Пловдів – Бухарест – Александрополіс (з 4 

відгалудженнями). 
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Країни – учасниці: Фінляндія, Росія, Україна, Білорусь, Молдова, 

Румунія, Греція. 

Довжина основного ходу: 3400 км, у тому числі по Україні: 

- залізничний – 1496 км; 

- автодорожній – 996,1 км (у  тому   числі  відгалуження  152,4  та  

242,4 км ). 

Схему пан'європейського транспортного коридору № 9 зображено 

на рис. 1.7.  

 

 
 

Рис. 1.7. Схема пан'європейського транспортного коридору № 9. 

 

Меморандум про взаєморозуміння з розвитку Критського коридору 

№ 9 було підписано в жовтні 1995 р. 

Передбачений основний напрямок коридору № 9 проходить через 

територію України по магістралях М-01 та М-05 від кордону Білоруссю 

через Чернігів та Київ до Одеси. У 2004 р. завершено будівництво першої 

черги швидкісної автомагістралі за напрямом Жашків – 

Червонознам'янка,  а у 2010 р. на дільницях Київ – Жашків та 

Червонознам'янка – Одеса, довжиною 217,4 км, загальною вартістю 374,1 

млн дол.. США. 

Відновлення автомобільної дороги за зазначеним напрямком 

дозволяє проїзд автопоїздів загальною масою до 40 тонн, що сприятиме 

підвищенню обсягів перевезень у міжнародному сполученні.  

Міжнародний транспортний коридор Гданськ - Одеса 

(Бaлтійське море - Чорне море)  

Маршрут: Гданськ - Варшава — Люблін - Ягодин - Ковель — 

Шепетівка — Жмеринка — Роздільна - Одеса.  

Країни — учасниці: Польща, Україна.  

Довжина коридору - 1816 км, у тому числі по Україні:  
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- залізничний - 918 км; 

- автодорожний — 1208 км (у тому числі відгалуження 247,1 км). 

Схема міжнародного транспортного коридору Гданськ - Одеса наведена 

на рис. 1.8.  

 

 
 

Рис. 1.8. Схема міжнародного транспортного коридору Гданськ - Одеса 

 

Транспортний коридор Європа — Кавказ - Азія (TRACECA)  

У травні 1993 р. у Брюсселі на міжнародній конференції під 

керівництвом ЄС Грузія, Вірменія, Азербайджан, Киргизстан, 

Таджикистан, Туркменістан, Казахстан і Узбекистан домовилися 

забезпечити виконання програми ЄС, спрямованої на розвиток 

транспортного коридору із Західної Європи через Чорне море, Кавказ, 

Каспійське море в Центральну Азію. Програма TRACECA (TRANSPORT 

CORRIDOR EUROPED CAUCAUS ASZA — транспортний коридор 

Європа — Кавказ - Азія) була розроблена як один із компонентів 

міждержавної програми Tacis. Вищезазначені держави вважаються 

країнами - засновницями TRACECA.  

ТРАСЕСА називають іноді Великим Шовковим шляхом ХХі 

сторіччя", оскільки його архітектура призначена для перевезення нафти і 

бавовнику. За розрахунками, ТРАСЕКА повинен забезпечити потік в 100 

тис. контейнерів на рік. У 1996 р. на конференції в Афінах до програми 

TRACECA було включено Україну. Маршрут проходження коридору 

визначено на рис. 1.9.  

Наявність міжнародного транспортного коридору TRACECA 

показує, що критські МТК - не єдина можливість для України 

інтегруватися в європейські транспортні системи. Нині країни 

Центральної Європи значною мірою є залежними від транспортних мереж 

Росії. Альтернативний варіант шляхів транспортування з'явиться у них 

після завершення будівництва залізниць в Китаї, що з'єднає місто Ош 
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(Киргизстан) з китайськими транспортними коридорами і морськими 

портами на тихоокеанському узбережжі.  

 

 
 

Рис. 1.9. Схема міжнародного транспортного коридору TRACECA 

 

Єврo-Азійський транспортний коридор органічно розширює 

систему критських МТК через реалізацію Європейською транспортною 

комісією проекту TRACECA. На думку багатьох експертів, уже 

найближчим часом вантажообіг цього транспортного коридору 

становитиме понад 20 млн т на рік, здебільшого за рахунок нафти і 

нафтопродуктів, металу, зерна, бавовни.  

Науково-практичній експертизі цієї проблеми була присвячена 

Міжнародна чорноморська транспортна конференція, що відбулася в 

травні 1997 р. у Києві. На цьому форумі представники майже сорока 

європейських держав детально розглянули проблеми розвитку мережі 

автомобільних і залізничних шляхів та водних артерій України в 

контексті загальноєвропейської економічної та політичної інтеграції.  

Поза увагою даної конференції залишився трубопровідний 

транспорт, тоді як територія України майже обплетена трубопроводами. 

Особливий інтерес виник до створення альтернативних нафтопроводів 

для транспортування нафти до Європи з Азії та Кавказу через басейни 

Каспійського та Чорного морів. Україна запропонувала будівництво 

нафтопроводу Одеса - Броди, що поєднує Одеський нафтотермінал з 

потужним нафтопроводом "Дружба", спорудженим ще в радянські часи. 

Цим проблемам було присвячено Міжнародну конференцію 

"Чорноморсько-Каспійський регіон: умови та перспективи розвитку", що 

відбулася в Києві у червні 1998 р.  

Уже через рік, у червні 1999 р., у Севастополі відбулася 

Міжнародна науково-практична конференція "Україна і проблеми безпеки 

транспортних коридорів у Чорноморсько-Каспійському регіоні". Її 

організував Національний інститут українсько-російських відносин за 

фінансової підтримки представництва Фонду Фрідріха Еберта в Україні. 

На конференції, зокрема, обговорювалися такі проблеми:  
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- міжнародне економічне співробітництво з галузі розвитку системи 

енергопостачання та її інфраструктури;  

- розвиток та експлуатація транспортних комунікацій: 

інфраструктурне забезпечення й система безпеки, включаючи її 

екологічну складову;  

- взаємодія державних та міжнародних структур з питань підтримки 

ініціативи України щодо впровадження комплексної системи безпеки 

Чорноморсько-Каспійських транспортних комунікацій.  

Акцент на конференції зроблено на забезпеченні безпеки 

транспортно - комумікаційних коридорів, у тому числі екологічної, 

особливо в Чорному та Каспійському морях.  

 

1.4. Участь України в реалізації транспортної політики Євросоюзу. 

 

Багато дослідників підтримують тезу про те, що історія України 

упродовж століть значною мірою залежала від ділової активності на 

трансконтинентальних торгових маршрутах, які перетинають її 

територію. Коли ці шляхи діяли, країна була сильною, динамічно 

розвивалася, випереджаючи у своєму розвитку багато держав Європи. 

При згасанні активності на торгових маршрутах Україна, незважаючи на 

своє винятково вигідне географічне положення, досить швидко 

перетворювалася на пересічну європейську околицю, а то й зовсім на 

багато століть зникала з історичної сцени.  

На жаль, у перші рони формування нової незалежної Української 

Держави цей історичний досвід було майже забуто. Адже тільки у березні 

1994 р. заступник міністра транспорту України А. Артеменко на 2-й 

Всеєвропейській конференції з питань транспорту в Греції (о. Крит) 

підписав протокол про 9 транспортних коридорів. Інший заступник 

міністра транспорту - Л. Костюченко вже брав участь у роботі наступної 

3-ї Загальноєвропейської конференції з питань транспорту, що відбулася у 

Фінляндії (м. Гельсінкі). Таке ставлення українського Уряду до участі в 

цих грандіозних проектах показує, що з часом прийшло розуміння їх 

значимості для вітчизняної економіки.  

 За оцінками 2002 р. Британського інституту з проблем транспорту 

Рендел, Україна має найвищий у Європі транспортний транзитний 

рейтинг 3,75 (до 2002 р. - 3,11) бала. Зауважимо, що в сусідній Польщі 

цей показник становить 2,92 (до 2002 р. — 2,72) бала. Транзитний рейтинг 

території тієї або іншої країни враховує розвиненість розміщених у ній 

транспортних систем і мереж, а також рівень і стан їх інфраструктури. 

Досить велике значення цього показника має ряд країн Центральної та 

Східної Європи: Угорщина, Румунія, Білорусь, Росія. Завдяки 

раціональному використанню свого територіального розміщення, Польща 

від транзиту щорічно отримує до 4 млрд дол. і постійно збільшує свою 

транспортну привабливість. У той же час Україна зі своєю широкою 
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мережею залізничних і автомобільних доріг, морських і річкових портів, 

поромних переправ, здатних переробляти  вантажі будь-якої 

номенклатури, недостатньо ефективно використовує свій транзитний 

потенціал.  

Через два з половиною роки після закінчення 2-ї 

Загальноєвропейської наради на о. Крит Кабінет Міністрів України 

прийняв Постанову "Про першочергові заходи щодо створення 

національної мережі міжнародних транспортних коридорів" (від 16 

грудня 1996 р. N 1512). Цим документом затверджено і взято до реалізації 

"критські" коридори, що проходять українською територією. Крім цього, 

Кабінет Міністрів рекомендував міністерствам закордонних справ і 

транспорту, попередньо погодивши пропозиції української сторони з 

відповідними органами сусідніх держав, внести їх на розгляд 3-ї 

Загальноєвропейської конференції як доповнення до мережі вже 

затверджених міжнародних транспортних коридорів. Цією постановою 

Україна взяла  на себе зобов'язання надати частину своєї транспортної 

мережі для формування 3-го, 5-го і 9-го критських МТК із деякими 

відгалуженнями на своїй території. Згідно з цим же документом 

українська сторона:  

• ініціює створення нових МТК — між Балтійським і Чорним 

морями (Гданськ — Варшава — Ковель — Одеса) та навколо Чорного 

моря (через країни  Чорноморського економічного співробітництва); 

• пропонує включити до Євро-Азійського транспортного коридору 

проект TRACECA) поромні переправи: Одеса — Поті та Баку - 

Туркменбаши  (на Каспійському морі).  

Серед основних організаційних заходів, передбачених цією 

постановою, — створення ВАТ "Транспортні коридори України" зі 

змішаною формою власності. Основна мета цього підприємства — 

прискорення організації проектних і будівельно-монтажних робіт, 

пов'язаних із будівництвом та модернізацією національної транспортної 

мережі, що входить до МTK. Постанова також передбачає розробку 

проектів Концепції та Державної програми створення і подальшого 

функціонування національної мережі міжнародних транспортних 

коридорів. Така Концепція створення національної мережі міжнародних 

транспортних коридорів в Україні була розроблена відповідними 

міністерствами і відомствами. Розробники виходили з того, що Україна 

займає геополітичне і геоекономічне становище вигідне для створення 

МТК, має розвинену промисловість, здатну виготовляти й обслуговувати 

сучасні транспортні засоби, дорожньо-будівельну техніку, а також 

кваліфіковані кадри і потужний потенціал наукових, проектних і 

навчальних закладів.  

Інтеграція транспортної мережі України в систему МТК дозволить 

забезпечити: збільшити обсяги транзитних перевезень і валютних 

надходжень, скоротити транспортні витрати; наблизити до міжнародних 
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стандартів перевезення пасажирів і вантажів, енергетичних і екологічних 

показників роботи транспорту, підвищити ефективність використання 

транзитного потенціалу країни.  

У Концепції за основу взято прийняті в Європейському Союзі 

принципи міжнародної транспортної політики. Вони включають: 

політичні та комерційні аспекти, соціальний прогрес, тарифну політику, 

організацію перевезень, розвиток інфраструктури і сервісу, перетинання 

державних кордонів, технічні й технологічні проблеми, лібералізацію і 

гармонізацію транспортного ринку, екологічні вимоги та безпеку.  

Перехід на згадані принципи має здійснюватися послідовно, 

поетапно, з урахуванням прийняття в Україні відповідної законодавчої та 

правової бази.  

Створення транспортних коридорів і входження їх у міжнародну 

транспортну систему е загальнодержавним пріоритетом у розвитку 

транспортно-дорожнього комплексу. Відповідно до Концепції, єдині 

підходи у здійсненні державної політики щодо реалізації цього 

пріоритетного напряму розробляє Державна комісія з питань 

транспортних коридорів на чолі з першим віце-прем'єр міністром 

України.  

Концептуальну основу функціонування транспортнo-дорожнього 

комплексу становлять ринкові відносини, найважливішими елементами 

яких є роздержавлення, демонополізація, цивілізована конкуренція, 

правова рівність структур усіх форм власності та розширення сфери 

застосування приватного капіталу.  

У Концепції визначено такі загальні пріоритетні напрями розвитку 

транспортно-дорожнього комплексу на період до 2015 р.:  

- розвиток міждержавних транспортних зв'язків;  

- інтеграція транспорту України в міжнародну транспортну 

систему на основі створення відповідної національної нормативної бази, 

узгодженої з міжнародними документами в даній галузі; впровадження 

нової техніки і сучасної технології організації перевезень;  

- формування ринкового конкурентного середовища в галузі шляхом 

сприяння створенню підприємств різних форм власності із залученням 

вітчизняних та зарубіжних інвесторів;  

- впровадження у транспортно-дорожню галузь міжнародних 

рекомендацій і стандартів щодо розвитку взаємовигідного 

співробітництва з національними та міжнародними організаціями;  

- забезпечення безпеки в транспортно-дорожньому комплексі; 

впровадження ресурсo- та енергоощадних технологій, зменшення 

питомих паливно-енергетичних витрат, комплексне розв'язання проблеми 

охорони навколишнього середовища;  

- створення інформаційних автоматизованих систем управління; 

розвиток комунікацій у напрямах Європа - Україна - Азія; Північ - 

Україна - Південь, а також інших нових національних транспортних 
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комунікацій; розширення та удосконалення експортних транспортних 

послуг; 

- розвиток туристичних послуг із забезпеченням сервісу на рівні 

розвинутих європейських країн.  

Пріоритетні напрямки в підгалузях транспортно-дорожнього 

комплексу за видами транспорту такі: 

автомобільний транспорт:  

- розвиток міжміських автобусних перевезень; щорічне збільшення 

обсягів міждержавних перевезень і транзитних перевезень вантажів;  

- щорічне збільшення надходжень коштів до державного та 

місцевих бюджетів за рахунок зростання обсягів міждержавних 

транспортних послуг і транзиту;  

залізничний транспорт:  

- реконструкція і модернізація інфраструктури найважливіших 

магістралей;  

- оновлення рухомого складу; 

 - входження національної інфраструктури залізниць у систему 

міжнародних транспортних коридорів;  

морський транспорт:  

- оновлення і поповнення флоту; створення вільних економічних 

зон різних  типів у морських портах;  

- розвиток круїзного плавання;  

- розвиток експортних послуг флоту тa збільшення обсягів 

переробки   транзитних вантажів у портах;  

- нарощування перевезень експортно-імпортних і транзитних 

вантажів;  

- створення державної системи безпеки судноплавства; 

 - удосконалення системи управління і зв'язку;  

річковий транспорт:  

- збільшення обсягу перевезень експортно-імпортних вантажів;  

- збільшення перевезень на туристичних суднах, особливо 

іноземних туристів;  

- удосконалення системи внутрішніх водних шляхів України;  

- розвиток нормативно-правової бази річкового транспорту для 

забезпечення інтеграції внутрішніх водних шляхів України в 

загальноєвропейську мережу транспортних коридорів; 

автомобільні магістралі: 

- приведення технічного рівня національної мережі автомобільних 

шляхів у відповідність із міжнародними стандартами та вимогами 

безпеки; 

 - поліпшення транспортно-експлуатаційного стану існуючих 

шляхів, підвищення рівня їхньої облаштованості й економічності 

перевезень, приведення їх у відповідність із сучасними вимогами;  
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- розширення обсягів будівництва автомобільних шляхів, 

насамперед у напрямах міжнародних транспортних коридорів;  

- доведення стану штучних споруджень на шляхах до сучасних 

нормативних вимог;  

- забезпечення високої якості будівельних робіт, ремонту й 

утримання автомобільних шляхів. 

Концепція передбачає два варіанти будівництва транспортних 

коридорів на території України: - реконструкція і модернізація існуючої 

мережі; - побудова нової транспортної мережі з повним комплексом 

інфраструктури відповідно до міжнародних стандартів. Реконструкція і 

модернізація існуючої мережі здійснюється переважно на конкурсних 

засадах із залученням коштів державного бюджету (насамперед із 

надходжень на дорожні роботи), а також з інших джерел фінансування. 

Приватний капітал у даному випадку залучається для розвитку окремих 

об'єктів транспортних коридорів, допоміжної діяльності, сервісу тощо. 

Для забезпечення функціонування транспортних коридорів, а саме для 

переробки контейнерних, контрейлерних та інших вантажів створюються 

транспортно-митні логістичні центри (ТЛС), що мають таку 

класифікацію:  

- сухопутні прикордонні - Ковель, Франкo-транс - Рава-Руська 

(Жовква) - Мостиська + Чоп, Харків, Луганськ, Донецьк, Чернігів;  

- сухопутні на території України - Київ, Житомир, Вінниця, 

Полтава, Суми, Дніпропетровськ, Кіровоград, Черкаси, Сімферополь, 

Мелітополь, Одеса, Хмельницький, Тернопіль, Рівне, Львів, Івано-

Франківськ;  

- водні - Рені, Ізмаїл, Усть-Дунайськ, Одеса, Південний, Миколаїв, 

Октябрськ, Херсон, Скадовськ, Євпаторія, Севастополь, Ялта, Феодосія, 

Керч, Бердянськ, Маріуполь, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Київ.  

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ. 

 

1. Скільки стратегічно важливих транспортних коридорів 

знаходяться на території України? 

2. Визначення поняття «міжнародний транспортний коридор». 

3. Перерахуйте основні залізничні маршрути транс’європейської 

центральної транспортної осі (укр. частина). 

4.перерахуйте основні автодорожні маршрути транс’європейської 

центральної транспортної осі (укр. частина). 

5. Дайте характеристику критських міжнародних транспортних 

коридорів. 

 

  



25 

 

ЛЕКЦІЯ 2. ІНТЕГРАЦІЯ ТРАНСПОРТНИХ МЕРЕЖ 

УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНУ ТРАНСПОРТНУ СИСТЕМУ. 

 

Мета лекції - розкрити принципові зміни в експлуатаційно-

технологічний діяльності, а також заміни технічних засобів і устаткування 

в діючих системах перевезення в умовах трансформації економіки 

України в міжнародну транспортну систему. 

План лекції: 

2.1. Транспортна система України. 

2.2. Інтеграція транспортних мереж України в міжнародну 

транспортну систему. 

2.3. Перспектива створення Української мережі МТК. 

 

2.1. Транспортна система України. 

 

Транспортна система України - це розвинений сучасний 

промислово-господарський комплекс з усіма видами транспорту: 

автомобільним, залізничним, повітряним, морським, річковим, 

трубопровідним і шляхами сполучення загального користування. Вона 

має розгалужену інфраструктуру для надання всієї сукупності 

транспортних послуг. До найважливіших якісних характеристик цієї 

системи належать: цілісність вантажів і безпека пасажирів; регулярність і 

надійність транспортних зв'язків; швидкість; вартість перевезень.  

Порівняно з іншими галузями народного господарства, транспорт 

має розподілену лінійно-вузлову структуру розміщення основних фондів. 

Саме транспорту властива мережева структура, що характеризується 

наявністю двох елементів транспортної мережі - транспортних вузлів і 

транспортних магістралей.  

Транспортні вузли поділяються на спеціалізовані (з одним видом 

транспорту) й інтегровані (з кількома видами транспорту).  

Серед транспортних магістралей розрізняють водні та наземні. 

Останні, у свою чергу, поділяються на автомобільні шляхи і залізничні 

колії сполучення.  

Система морських портів становить другий за важливістю після 

флоту елемент морського транспортного комплексу України. Вона 

складається з 19 виробничих одиниць, розміщених на морському 

узбережжі країни, у гирлах річок Дунай, Дніпро, Південний Буг, у 

Картинітській затоці, на узбережжі Криму, на півдні й у північній частині 

Азовського моря. 

За своїм географічним розташуванням та роллю в транспортному 

обслуговуванні економіки та зовнішньоекономічних зв'язках України ії 

морські порти поділяються на чотири основні групи:  

1. Дунайські порти: Рені, Ізмаїл, Усть-Дунайськ.  
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2. Причорноморські порти: Белгород-Дністровський, Іллічівськ, 

Одеса, Південний, Октябрськ, Миколаїв, Херсон, Скадовськ.  

3. Кримські порти: Євпаторія, Севастополь, Ялта, Феодосія.  

4. Азовські порти: Керч, Бердянськ, Маріуполь.  

Основні транспортно-виробничі характеристики українських 

морських портів такі:  

• площа території -1461 га; е для  

• кількість причалів — 1 89 одиниць;  

• довжина причалів — 29 971 р. м;  

• площа критих складів — 2203 тис. кв м;  

• проектна пропускна спроможність портів -119,73 млн т вантажу на 

рік; у тому числі Дунайського регіону — 26,95 млн т, Чорноморського 

регіону   (Причорномор’я та Крим) - 74,09 млн т,   Азовського   регіону - 

18,69 млн т.  

Крім цього, Україна має 12 річкових портів із загальною довжиною 

причалів 17 457 м, з яких на механізовані вантажні та вантажопасажирські 

причали, припадає 11 384 м.  

Судноплавство здійснюється річками Дунай, Дніпро, Десна, 

Дністер, Південний Буг, Ворскла, Горинь. Їх глибина сягає 0,7-4,5 м. 

Експлуатаційна довжина внутрішніх судноплавних шляхів становить 3,2 

тис. км, у тому  числі 1000 км Дніпром.  

Інфраструктура залізничного транспорту України багатогалузева і 

становить понад 45 % усіх основних фондів транспортної галузі.  

У складі Державної адміністрації залізничного транспорту 6 

залізниць,  17 761 станція, понад 430 депо, 68 вантажних вагонних депо, 

235 пунктів технічного обслуговування.  

Рух на залізницях України забезпечується двома видами тяги — 

електричною і тепловозною. Експлуатаційна довжина першої з них - 8595 

км , у тому числі на змінному струмі - 3819 км.   

Сортувальна робота виконується на 54 опорних станціях та цілому 

ряді менших станцій за єдиним планом формування потягів.  

Шляхи і шляхове господарство - це 63 731 км стрілок, 13 878 км без 

стикових шляхів. Середня вантажонапруженість — брутто 27,2 млн 

ткм/км на рік. 

Вагонне господарство забезпечує обслуговування 10,6 тис. 

пасажирських і 224,1 тис. вантажних вагонів різних типів. На цей час 

електрифіковано 38 % мережі, з них 55 % постійним і 45 % змінним 

струмом.  

Загальна довжина автомобільних шляхів в Україні становить 173 

тис. км у тому числі  з твердим покриттям — 1 64 тис. км.  

Потенційні можливості Державної корпорації "Укравтодор" в 

утриманні автошляхів у технологічно нормальному стані дають змогу 

забезпечити щорічно будівництво і реконструкцію 2500 км і ремонт 30 
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тис. км доріг. Однак у зв’язку з недофінансуванням ці можливості 

використовуються не повністю. 

Навіть такий короткий опис транспортно—дорожнього комплексу 

України свідчить про його величезні потенційні можливості. 

Найефективнішим варіантом подальшого розвитку української 

транспортної системи е включення її у систему міжнародних 

транспортних коридорів.  

 

2.2. Інтеграція транспортних мереж України в міжнародну 

транспортну систему. 

 

Вступ України до міжнародних транспортних організацій і 

структур, ратифікація ряду міжнародних угод, конвенцій та інших 

документів з питань транспортних систем і перевезень стали першими 

кроками, з яких почалася інтеграція українського транспортно—

дорожнього комплексу в Європейську транспортну систему. Усі його 

об'єкти (автомобільні шляхи і залізниці, ТС тощо) розвиваються 

відповідно до визначених у вищезгаданій Концепції пріоритетів і 

послідовності створення транспортних коридорів.  

Автомобільний транспорт має перспективу стійкого зростання, що 

зумовлено рядом факторів. Це, зокрема, зміна структури розвитку 

економіки, насамперед галузей-споживачів послуг автоперевезень (легка 

промисловість, виробництво товарів широкого вжитку). Іншим фактором 

сприяння є розвиток малого і середнього підприємництва.  

Вантажний автотранспорт надає високоякісні послуги, та е більш 

надійним і безпечним. Порівняно із залізничними перевезеннями, тут 

легше контролюється цілісність вантажів, дотримання графіка 

завантаження і руху.  

Залізничний транспорт має переваги як перевізник масових 

вантажів у великих обсягах на далекі відстані (300 км і більше).  

У зв'язку зі спеціалізацією автомобільного і залізничного видів 

транспорту на різних вантажоперевезеннях Концепцією розвитку 

транспортно-дорожнього комплексу не обумовлюється пріоритетність 

розвитку одного з них відносно іншого. При цьому передбачається, що 

масові вантажі (паливо, руда, нафта, ліс, будівельні матеріли тощо) 

будуть перевозитись залізницями, а вантажі невеликого обсягу (особливо 

ті, що швидко псуються) — автомобілями. Таким чином, обидва види 

транспорту - автомобільний і залізничний — створюватимуть основу 

української мережі міжнародних транспортних коридорів.  

Створення МТК не тільки сприяє поліпшенню Транспортного 

обслуговування, але й безпосередньо впливає на соціально-економічний 

розвиток смуги прилеглої території шириною 80-130 км. Спорудження 

автомагістралей та створення сучасної сервісної інфраструктури вздовж 

них забезпечить роботою сотні тисяч чоловік як на будівництві, так і на 
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експлуатації траси. При цьому виконання розрахованої мінімум на 15-20 

років програми замовлень на дорожньо-будівельні матеріали, машини і 

механізми сприятиме піднесенню і зростанню окремих секторів 

економіки, дасть потужний поштовх розвитку великої кількості 

підприємств транспортного машинобудівного комплексу та 

промисловості будівельних матеріалів (зокрема, з виробництва цементу, 

металу і металоконструкцій).  

За рахунок поліпшення роботи транспорту набудуть прискореного 

розвитку галузі народногосподарського комплексу регіонів, територією, 

яких проходитимуть автомагістралі, розширяться можливості переробки 

продукції на місцях з доставкою її споживачеві у відповідному товарному 

вигляді. Разом з тим треба мати на увазі, що транспорт шкодить 

навколишньому середовищу (отруйні викиди в повітря, забруднення 

земель, поверхневих і ґрунтових вод, підвищення шуму).  

Створення національної мережі МТК має значно зменшити 

негативний вплив автотранспорту на навколишнє середовище. 

Досягатиметься це завдяки істотному поліпшенню умов руху, зменшенню 

перевантаження автомобільних шляхів, здійсненню на нових 

автомагістралях певних природоохоронних заходів та підвищенню рівня 

обслуговування водіїв, пасажирів і автотранспорту.  

Забезпечення сприятливих умов руху на магістралях, рівномірніша 

швидкість, усунення затримок і необґрунтованих змін режиму руху 

істотно зменшать кількість шкідливих викидів у повітря. На 

автомагістралях транспортних коридорів будуть побудовані 

водовідстійники і споруди для очищення води.  

За рахунок прокладання автотрас поза межами населених пунктів, 

регулювання забудови в їх зоні, дотримання відповідних правил і 

параметрів у будівництві житлових і виробничих будівель можна значно 

знизити шкідливий вплив шуму від руху автотранспорту. Автомагістралі, 

розташовані поблизу  населених пунктів, обов'язково будуть 

обладнуватися протишумовими спорудами.  

Будівництво нової транспортної мережі здійснюватиметься на 

конкурсних засадах із залученням переважно недержавних коштів, 

насамперед приватного (у тому числі закордонного) капіталу під 

контролем і за участю держави. Остання забезпечує умови для залучення 

капіталу, гарантує його повернення і отримання прибутку, створює 

відповідну законодавчу і правову базу.  

Однією з першочергових умов залучення потоків транзитних 

вантажів для їх проходження через українську територію є ефективна 

тарифна політика враховує постійні зміни міжнародних вимог. На жаль, 

існуючі в Україні тарифні правила та умови, а також система інших зборів 

і платежів за міжнародні перевезення поки що не відповідають цим 

вимогам і потребують  внесення якісних змін. Саме тому, незважаючи на 

низькі загальні тарифи на перевезення, кінцеві транспортні витрати, у 
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зв'язку з додатковими платежами, виявляються досить високими і 

значною мірою відштовхують споживачів транспортних послуг.  

Міжнародна транспортна мережа України і діючі системи 

перевезення в умовах трансформації економіки потребують принципових 

змін в експлутаційнo - технологічній діяльності, а також заміни технічних 

засобів і устаткування.  

Головними вимогами в цих питаннях є:  

- максимальне зниження собівартості перевезень;  

- переоцінка критеріїв у підходах до визначення ефективності 

перевезень, перехід від об'ємних показників роботи транспорту до 

фінансово-економічинх;  

- забезпечення достатньої швидкості руху транспорту і доставки 

пасажирів та вантажів;  

- забезпечення збереження вантажів під час перевезення; 

- підвищення якості послуг на транспорті.  

Питання прискореного проходження транспорту через пункти 

прoпyску на державному кордоні - одне із найскладніших в міжнародних 

перевезеннях. Для його вирішення створюється нова інфраструктура 

пунктів пропуску на державному кордоні, яка відповідає міжнародним 

стандартам.  

 

2.3. Перспективи створення української мережі МТК 

 

Національне агентство з питань розвитку і європейської інтеграції 

України у рамках програми "Європейські транспортні коридори" 

розробило ряд проектів, але Європейський Союз підтримав тільки 

першочергові. Серед таких проектів е"Інституціональна підтримка 

Міністерства транспорту" (бюджет проекту - 1,5 мли євро). В його рамках 

європейські експерти проводять загальну оцінку коридорів, допомагають 

українським фахівцям у розробці необхідного законодавства. Одним із 

підтриманих проектів е "Поліпшення поромної переправи Іллічівськ - 

Поті", що входить до Євро - Азійського транспортного коридору (ЄАТК) і 

завдяки якій можна з'єднати   7-й критський (водний) коридор з ЄАТК 

(бюджет проекту - 7,3 млн євро). У його рамках передбачається 

реконструювати діючий в Іллічівську термінал, створити комп'ютерну 

систему з обслуговування поромних вантажів, здійснити постачання і 

монтаж устаткування для обробки контейнерів.  

Європейський Союз також виділяє ще 4 млн євро на проект 

"Поліпшення транспортних потоків, що проходять по 2-му і 9-му 

критських транспортних коридорах". У його рамках мають бути проведені 

дослідження із загальної оцінки вантажопотоків і їх розподілу по 

коридорах та підготовка техніко-економічного обґрунтування.  

У той же час, наприклад, вартість проекту "Розвиток автомобільних 

шляхів України" становить 304 млн дол. США, з яких 204 млн дол. США - 
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кредит Світового Банку, а 100 млн дол. США - власні кошти України, а 

точніше - держкорпорації "Укравтодор". На вимоги Світового Банку 

Україна має чітко визначити джерела внутрішнього фінансування. 

Експерти Світового Банку не приховують сумнівів щодо того. чи зможе 

українська сторона виконати свої зобов'язання.  

Аналогічні умови мають місце і стосовно проекту «Модернізація 

автомагістралі Київ – Чоп» (загальний бюджет проекту - 60 млн євро, з 

яких 40 млн євро - кредит ЄБРР, 20 млн євро - кошти "Укравтодору").  

Для отримання коштів на фінансування проекту «Розвиток 

українських залізниць», метою якого є модернізація залізничної 

інфраструктури в напрямку Львів-Київ, "Укрзалізниці" необхідно 

провести структурну перебудову і переглянути системи пільг, через які 

залізниці несуть значні збитки. Повільне проведення цих заходів призвело 

до того, що ЕБРР прийняв рішення про зменшення вартості проекту, що 

спочатку становила 109,47 млн дол. (з них 46,86 млн дол. - кредит ЄББР, а 

25,76 млн дол. - кредит Експортно-кредитного агентства).  

У рамках технічної допомоги Європейського Союзу для України 

виконується проект "Інституціональна підтримка Міністерства 

транспорту". Одним із його напрямів е визначення "вузьких місць" в 

українській частині європейської мережі транспортних коридорів, 

подання рекомендацій для залучення інвестицій, аналіз відповідності 

законодавства України прийнятим нею міжнародним конвенціям з 

транспорту.  

Забезпечення синхронної роботи транспортного коридору залежить 

значною мірою від успішного розв'язання проблеми постійної взаємодії 

окремих видів транспорту: залізниці з автотранспортними компаніями 

різних  країн як на території України, так і сусідніх держав. 3 огляду на 

сказане, основними чинниками, що вже нині істотно впливають на роботу 

МТК, є:  

- відсутність законодавства, що регламентує спільну діяльність у 

межах  МTK усіх учасників перевізного процесу; невідповідність діючих 

інформаційних і телекомунікаційних систем як сучасним вимогам, так і 

запитам недалекого майбутнього;  

- відсутність єдиної для всіх учасників транспортного процесу Євро 

- Азійської інформаційної системи обробки, збереження, передачі й 

утилізації даних  про рух пасажирів та вантажів у будь-який момент часу 

стосовно будь-якої точки транспортного коридору;  

- дотримання відомчого принципу, відсутність робіт із 

стандартизації та уніфікації процедур митного, екологічного, санітарного 

й інших видів контролю, що враховують специфіку та вимоги кожної з 

країн розташування  того чи іншого МТК;  

- формування транспортно-тарифних показників коридорів з 

установленням наскрізних ставок на всьому шляху транспортування і 

комплексних тарифів на всі види вантажних операцій;  



31 

 

- створення транспортно-складських комплексів і систем, 

нагромаджувально - розподільчих комплексів в основних проміжних 

пунктах проходження вантажів і пасажирів кожним з МТК.  

Робота таких складних об'єктів інфраструктури міжнародних 

транспортних коридорів в обов'язковому порядку має ґрунтуватися на 

повсюдному використанні можливостей інформаційних систем 

забезпечення МТК, та стандартизованих документів змішаних перевезень 

пасажирів і вантажів, на єдиному, погодженому з усіма країнами-

учасницями транспортному законодавстві.  

Необхідно пам'ятати, що залучення національних транспортних систем до 

мережі МТК висуває додаткові вимоги до якості, синхронності, 

злагодженості роботи всієї транспортної галузі країни. Наявність МТК 

зобов’язує її працювати в такому технологічному режимі, організації і 

нормативно-правового забезпечення, який би відповідав європейським 

стандартам.  

Для розвитку і конкретизації Основних концептуальних положень 

Кабінетом Міністрів України схвалено Програму створення і 

функціонування національної мережі міжнародних транспортних 

коридорів в Україні. Вона передбачає комплекс першочергових заходів, 

спрямованих на побудову національної мережі МТК. Відповідно до цієї 

Програми передбачається створення вільних (спеціальних) економічних 

зон, розвиток експортних послуг різних видів транспорту зі збільшенням 

обсягів перевалки транзитних вантажів, розширення географії перевезень 

експортно-імпортних і транзитних вантажів, створення державних систем 

безпеки на транспорті.  

У розділі "Інвестиційні проекти по морському транспорту" 

заплановано здійснити будівництво нових і реконструкцію існуючих 

об'єктів морського транспорту, перевантажувальних комплексів (критські 

7-ий і 9-ий транспортні коридори, коридор Балтійське море - Чорне море, 

що є продовженням 1-го критського) в портах Одеса, Південний, 

Миколаїв, Рені за рахунок залучення інвестицій та власних коштів портів. 

Обсяг інвестування визначено в сумі 726,12 млн грн і 7,3 млн екю.  

Найбільш оптимістичними е позиції України в чорноморському 

секторі Євро-Азійського ринку портових послуг, особливо завдяки 

Великій Одесі, що об'єднує найбільші в Чорноморськo - Азовському 

басейні Одеський, Іллічівський та Південний морські порти. Саме таке 

об'єднання може прийняти до освоєння вантажопотоки, що надходять з 

Європи до Центральної тa Південно-Східної Азії тa у зворотному 

напрямку. Дуже перспективним для перевалки транзитних вантажів із 

Росії є Маріупольський порт. Навіть при нинішньому стані матеріально-

технічної бази 19 морських портів України мають сумарну пропускну 

спроможність близько 120 млн т сухих вантажів і до 30 млн т сирої нафти 

і нафтопродуктів. На жаль, цей потужний виробничий потенціал поки що 

використовується на 53-57 % через відсутність вантажної бази.  



32 

 

У системі європейських транспортних коридорів особливу увагу 

приділяють створенню "морських воріт" Європи на Чорному морі. 

Потенційно на цей статус може претендувати один із портів Болгарії, 

Румунії або України. Цілком зрозуміло, що шанси Великої Одеси як 

вантажоперевалочного комплексу об'єктивно дуже високі. Для тoro щоб 

Європейський Союз прийняв таке рішення, потрібна синхронна робота 

виконавчих і законодавчих структур вищого рівня. Залежно від 

остаточного вирішення цього питання багато в чому зміниться 

конфігурація загальноконтинентальних вантажопотоків (Європа-Азія), 

формування регіональних і національних вантажних баз і, як наслідок, 

транзитне завантаження Чорноморських портів. 

Паралельно, випереджальними темпами, має виконуватися інше 

масштабне завдання: створення інтегрованої міжнародної мережі 

комунікації: Основна мета, що ставиться перед такими системами, полягає 

у забезпеченні всіх учасників транспортного процесу (митниць, 

транспортних організацій пунктів перевалки) інформацією про вантаж. 

Це, у свою чергу, дає можливість підготувати технологічний процес, 

документацію для подальшого просування вантажу, планувати 

завантаження транспортних засобів. Для вантажовласників така система 

надає достовірну інформацію про місце перебування вантажу, вчасно 

оповіщає про його прибуття, дозволяє знизити рівні завантаження 

складських приміщень і фактично реалізувати модель перевізного 

процесу "gust іп time - точно в термін". Єдино правильним у нинішній 

ситуації є прийняття у повному обсязі стандартів ЄС з інформаційного 

обміну даними з вантажів.  

Слід ще раз підкреслити пріоритетність роботи з інформаційного 

забезпечення й обслуговування транспортного процесу в системі МТК. 

Стійке функціонування цієї системи вже на перших етапах її формування 

впливатиме на ефективність перевезень за рахунок: раціонального 

управління, застосування нової технології обробки супровідної 

документації руху вантажу, створення конкурентоздатних вітчизняних 

транспортних підприємств, більш ефективного використання 

можливостей вітчизняної транспортної  системи під час транзиту 

вантажів у межах МТК. Реалізація цих заходів призведе до зростання 

попиту на транспортні послуги насамперед національної мережі 

міжнародних транспортних коридорів, освоєння нових обсягів 

перевезень, збільшення валютних надходжень.  

З вищенаведеного можна зробити висновок, що винятково вигідне 

географічне положення України, її потужна транспортна система та 

інфраструктура, наявність наукового й освітнього середовища роблять 

нашу країну потенційно привабливою для залучення в систему Євро-

Азійських міжнародних транспортних коридорів. Це реальний крок до її 

повномасштабної участі в європейській інтеграції.  
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Від реалізації проекту створення на своїй території мережі 

міжнародних транспортних коридорів Україна отримає значне збільшення 

транзитних вантажопотоків з потенційним обсягом у десятки мільйонів 

тонн на рік.  

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

 

1. Визначення поняття «транспортна система». 

2. Визначення поняття «транспортний вузол». 

3. Види транспортних вузлів. 

4. Визначення поняття «транспортна магістраль». 

5. З яких елементів складається морський транспортний комплекс? 

6. Класифікація морських портів України. 

7. Які види транспорту створюють основу української мережі МТК? 

8. Які переваги від створення національної мережі МТК України? 

9. Головні вимоги до міжнародної транспортної мережі України. 

10. Перспектива створення Української мережі МТК 
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ЛЕКЦІЯ № 3. КРИТЕРІЇ ВИБОРУ ВИДУ ТРАНСПОРТУ. 

КЛАСИФІКАЦІЯ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ 

ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ. 

 

Мета лекції - розглянути різні способи транспортування вантажів 

між країнами. Розкрити низку обставин, які впливають на транспортні 

процеси і вибір виду транспорту. 

План лекції: 

3.1. Критерії вибору виду транспорту. 

3.2. Класифікація транспортно-технологічних систем доставки 

вантажів 

 

3.1. Критерії вибору виду транспорту 

 

Існують різні способи транспортування вантажів між країнами. 

Плануючи відправлення вантажів і вибір виду транспорту, необхідно 

враховувати низку обставин. 

1. Вид вантажу 

Вантажі, що перевозяться, поділяються на генеральні, масові й 

особливо режимні. До генеральних зараховують різні штучні вантажі (в 

упаковці чи без неї). 

За розмірами - звичайні, довгомірні (більше 3 м) і негабаритні. 

За масою - легкі й важкі (з масою більше 5 т на одну вантажну 

одиницю). 

До масових зараховують вантажі, що мають певну структурну масу, 

яка перевозиться у великій кількості без упаковки. Це наливні (нафта і 

нафтопродукти, гази, тваринні й рослинні жири, спирти тощо), навальні 

(руда, концентрати, добрива), насипні (зерно, цукор-сирець) і деревина. 

До особливо режимних належать вантажі, які зберігають і 

перевозять під час дотримання спеціальних правил (небезпечні вантажі, 

ті, що швидко псуються тa ін.). 

Обираючи засоби транспортування, треба мати на увазі, що в 

деяких випадках немає вибору. Наприклад, вантажі, що швидко псуються, 

треба перевозити авіатранспортом. Разом з тим авіаперевезення не 

допустимі для легкозаймистих і вибухонебезпечних вантажів. Основну 

частину перевезень морським транспортом становлять перевезення 

масових наливних і наливних вантажів (нафти і нафтопродуктів, залізної 

руди, кам'яного вугілля, зерна тощо). Морський транспорт широко 

використовується і для перевезення готової промислової продукції, 

напівфабрикатів, продовольства, генеральних вантажів. 

Перелік товарів, що перевозяться основними видами транспорту, 

наведено у табл. 3.1.  
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Таблиця 3.1  

Перелік товарів, що перевозяться основними видами транспорту 

Вид транспорту Товари, що найчастіше перевозяться 

залізничний 
сільгосппродукція, будівельні матеріали, корисні 

копалини, автомобілі 

водний 

нафта, зерно, будівельні матеріали, металеві 

руди, 

кам’яне вугілля 

автомобільний 
одяг, книги, комп'ютери, папір, продукти 

харчування 

трубопровідний 
нафта, нафтопродукти, природний газ, інші 

рідинні вантажі 

повітряний 

продукти харчування, що швидко псуються, 

продукція точного машинобудування великої 

вартості 

 

2. Відстань і маршрут перевезення 

Місце відправлення вантажу та кінцевий пункт перевезення також 

визначають при виборі виду транспорту. У внутрішньоконтинентальних 

перевезеннях використовують залізничний, трубопровідний, 

автомобільний та авіаційний транспорт, у міжконтинентальних - 

морський та авіаційний транспорт. 

3. Фактор часу 

Відомо, що найшвидший спосіб доставки вантажу - це 

авіатранспорт. Але необхідно враховувати, що авіаційні перевезення 

мають високу вартість, тому використовуються тільки тоді, коли треба 

доставити вантаж за мінімальний відрізок часу (продукти, що швидко 

псуються, квіти тощо). 

4. Вартість перевезень 

Звичайно, кожен покупець хотів би, щоб вартість перевезення 

становила незначний відсоток від вартості товару. Однак бувають 

випадки, коли вибору немає і треба платити за доставку вантажу високу 

ціну. А коли є вибір, ціна буде нижчою. Наприклад, невеликі й середні за 

обсягом партії вантажів можна доставляти повітрям і сушею приблизно за 

однаковими цінами. 

5. Безпека перевезення 

Обладнання низької міцності та достатньо великої вартості краще 

перевозити повітряним транспортом. Товари, для яких характерний 

високий ступінь ризику розкрадання (запчастини автомобілів, офісне 

обладнання, фармацевтичні товари тощо), як правило, доставляються 

морським транспортом, в основному, в контейнерах, хоча це коштує 

дорожче. Названі обставини важливо враховувати під час вибору виду 

транспорту. Однак вид транспорту багато в чому залежить від того, що в 

першу чергу цікавить відправника вантажу. Якщо його цікавить 
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швидкість доставки вантажу, він обирає між повітряним і автомобільним 

транспортом. Якщо його мета - мінімальні витрати, робиться вибір між 

водним і трубопровідним транспортом. Найбільше переваг має 

автомобільний транспорт, чим і пояснюється зростання його частки в 

загальному обсязі перевезень. Обираючи засіб доставки конкретного 

товару, відправники беруть до уваги п'ять чинників. У табл. 3.2 дається 

коротка порівняльна характеристика різних видів транспорту за цими 

чинниками за п'ятибальною системою.  

 

Таблиця 3.2 

Оцінка видів транспорту за критеріями великих відправників 

Вид 

транспорту 
Швидкість Надійність 

Перевізна 

спроможність 

Доступ-

ність 
Вартість 

залізничний 3 3 4 4 4 

водний 4 4 3 5 3 

автомобільний 2 2 5 2 5 

трубопровідний 1 5 1 1 4 

повітряний 5 1 2 3 1 

 

3.2. Класифікація транспортно-технологічних систем доставки 

вантажів. 

 

У загальному випадку доставка вантажу від відправника до 

одержувача передбачає виконання груп операцій щодо вибору видів 

транспорту і сполучень, підготовки вантажу до перевезень, доставки його 

на термінал магістрального транспорту, виконання навантажувально-

розвантажувaльних і складських робіт, транспортування й передачі 

вантажу з одного виду магістрального виду транспорту на інший, 

перевезення вантажу з терміналу магістрального виду транспорту до 

адресата. Під час виконання кожної групи операцій можуть варіюватись 

технічні засоби, способи та методи організації роботи тощо. 

Комплекс взаємоузгоджених технічних, технологічних, 

економічних, організаційних, комерційних і правових рішень, які 

забезпечують найбільш ефективне перевезення вантажів, називається 

транспортно-технологічною системою (ТТС) доставки вантажів. 

Загальної визнаної класифікації транспортно-технологічних систем 

доставки вантажів не існує. За вітчизняною термінологією виконання 

перевезень вантажів одним видом транспорту називається доставкою в 

прямому сполученні. 

Система перевезень за участю декількох видів транспорту має назву 

доставки у змішаному сполученні. Різновидністю цієї системи є доставка 

у прямому змішаному сполученні, за якої перевезення виконуються 

різними видами транспорту за єдиним транспортним документом. При 

передачі вантажу в пунктах перевалки з одного виду транспорту на інший 
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разом з вантажною місткістю, в яку вантаж було укладено в пункті 

відправлення, сполучення називається безперевантажним. 

Визначення різновидів змішаних перевезень можна сформулювати 

залежно від кількості задіяних видів транспорту, виду сполучення 

(міжнародне, національне), виду вантажного місця, характеру 

відповідальності за перевезення всіх його учасників, порядку управління 

та інших чинників. 

У фаховій вітчизняній та зарубіжній літературі поряд з різною 

термінологією для визначення однієї і тієї ж транспортно-технологічні 

системи доставки вантажів зустрічається однакова термінологія для 

визначення різних систем доставки вантажів. Наприклад, на 

загальноєвропейській конференції міністрів транспорту країн ЄС (1994) 

було прийнято рішення, відповідно до якого інтермодальним вважається 

перевезення одним видом транспорту, але з перевантаженням 

опломбованогo контейнера на шляху проходження. У 1997 р. ця 

міжнародна організація при визначенні інтермодальності згадувала 

можливість домінування одного виду транспорту над іншим, що вже 

передбачає задіяність у виконанні перевезень не менше двох видів 

транспорту. 

Найбільш структурована класифікація транспортно-технологічних 

систем визначається так: 

Інтермодальне - перевезення вантажу декількома видами 

транспорту, за якого один з перевізників організує доставку від пункту 

відправлення через один або більше перевалочних пунктів до пункту 

призначення, але не бере на себе відповідальність за перевезення на весь 

шлях доставки. Залежно від розподілу між учасниками відповідальності 

за перевезення видаються різноманітні види транспортних документів. 

Мультимодальне - перевезення, організатор якого відповідає за 

вантаж упродовж усього шляху доставки, незалежно від кількості 

задіяних видів транспорту, з оформленням єдиного перевізного 

документа. 

Комбіноване - перевезення вантажу в одному і тому ж вантажному 

місці або транспортному засобі, шляхом застосування комбінації різних 

видів транспорту. 

Юнімодальне (одновидове) - перевезення вантажів, здійснюване 

одним видом транспорту і одним або декількома перевізниками. У 

випадку декількох перевізників один із них може видати наскрізний 

коносамент, що охоплює все перевезення. 

Сегментоване (роздільне) - перевезення, за якого перевізник - 

організатор бере на себе відповідальність лише за частину перевезення, 

яке 

безпосередньо ним виконується. У цьому випадку він видає коносамент 

на інтермодальне або комбіноване перевезення. 
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Змішані перевезення вантажів визначають як вид вантажних 

перевезень транспортним конвеєром, що організований послідовно 

різними видами транспорту між відправником та одержувачем вантажів, 

aлe з обов'язковим збереженням транспортного упакування в процесі 

перевантаження з одного транспортного засобу на інший. Є також 

визначення змішаних перевезень, як планомірної взаємодії або 

систематичної кооперації різних видів транспорту в організації 

транспортних конвеєрів. 

У європейських країнах найчастіше пов'язують перспективу 

розвитку змішаних перевезень з передачею вантажних перевезень, що 

виконуються на значну відстань, з автомобільного транспорту на більш 

ресурсоощадний і екологічно безпечний залізничний транспорт. Для 

окремих транспортних зв'язків, економічних центрів і регіонів 

раціональним учасником змішаних перевезень може бути водний 

транспорт. 

При перевезеннях на великі відстані часто використовують 

послідовно декілька видів транспорту, що потребує узгодження 

класифікації вантажу та його упакування. Основною метою пакування є 

збереження вантажу, Оскільки під час транспортування на вантаж діють 

значні поздовжні, вертикальні та бокові сили. Ці сили значно більші за 

величиною на залізничному транспорті, ніж на автомобільному. Під час 

транспортування залізницею на вантаж додатково діють удари при 

переформуванні поїздів на сортувальних гірках (де негайна зупинка 

викликає сили більші в 3-8 разів за силу тяжіння). Але найбільші сили за 

величиною та різноманіттям характерні для морських перевезень 

(наприклад під час штормів). Тому узгодження конструкції та параметрів 

транспортної тари при змішаних перевезеннях має важливе значення. 

Розробка раціональної тари пов'язана ще з відмінністю різних видів 

транспорту за вантажопідйомністю і геометричними розмірами 

вантажних просторів рухомого складу (різниця досягає 5 - 10 разів і 

більше). Крім цього, транспортна тара потребує узгодження з 

конструкцією навантажувально-розвантажувальних засобів. 

Технологія безперевантажних перевезень дозволяє в 2-2,5 раза 

скоротити витрати коштів за рахунок механізації операцій, збільшити 

швидкість доставки, зменшити ймовірність пошкодження вантажу. 

Недолік цієї технології - велика маса тари. 

Класичними системами безперевантажних сполучень є пакетні й 

контейнерні перевезення. 

Пакетна система перевезень 

Використовується для перевезень тарно-штучних і довгомірних 

вантажів, сформованих за допомогою засобів пакетування у транспортні 

пакети, що забезпечують у процесі перевезень цілість вантажів, 

можливість механізованого виконання вантажних робіт і ефективне 

використання вантажопідйомності та місткості транспортних засобів. 
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Вантажі пакетують шляхом їх скріплення (зв'язування) або укладання в 

тару. Засоби кріплення вантажів повинні мати контрольні знаки 

відправника й унеможливлювати вилучення окремих вантажних місць. 

Необхідною умовою пакетних перевезень є використання універсальної 

та спеціалізованої тари і піддонів. Параметри та конструкція піддонів 

стандартизовані, а тару вибирають з урахуванням вимог до перевезень 

вантажу, можливостей рухомого складу та навантажувaльно-

розвантажувальних механізмів. 

Основні характеристики засобів укрупнення вантажних місць: 

• піддони плоскі, стійкові та ящикові: розмірами 800 x 1200 мм та 

1200 х 1000 мм вантажопідйомністю 1 т; розмірами 1200 х 1600 мм та 

1200 х 1800 мм вантажопідйомністю 2,0 і 3,2 т; 

• обв'язки металеві і стрічкові, вантажопідйомністю 1,0; 3,0 і 7,5 т; 

• стропи напівжорсткі розмірами: 1300 х 1300 мм, 2800 х 1350 мм, 

2650 х 1200 мм, 2650 х 1400 мм, вантажопідйомністю до 7,5 т; 

• стропи-стрічки вантажопідйомністю 0,5-1,5 т. 

Продуктивність вантажних робіт з пакетованими вантажами 

становить від 100 до 300 т/год. Маса транспортного пакета для перевезень 

у критих вагонах і контейнерах не повинна перевищувати 1 т, розміри 

пакета, сформованого з окремих вантажних місць з використанням 

піддону, - 800 х 1200 мм, не більше 840 х 1240 мм.  

Контейнерна система перевезень 

Використовується для перевезень генеральних та цінних вантажів. 

Ідея використання контейнера передбачає: об’єднання багатьох упаковок 

в одне відправлення, швидке виконання перевантажень, послаблення 

вимог до упаковки, зменшення крадіжок, спрощення складання 

документів, зниження вартості перевезень. За визначенням комітету ТК-

104 ІСО, контейнер є елементом транспортного обладнання і за своїми 

незмінними технічними параметрами має бути узгоджений з габаритними 

та ваговими обмеженнями транспортних засобів, максимальним 

використання вантажопідйомності й площі вантажної платформи 

транспортних засобів, мати мінімальну власну вагу, забезпечувати 

збереження вантажів, безпеку руху транспортних засобів, можливість 

механізованого виконання навантажувально-розвантажувальних робіт. 

Контейнери поділяють на дві групи: загального призначення 

(універсальні) і спеціального (спеціалізовані). За масою контейнери 

розрізняють малотоннажні - до 2,5 т, середньотоннажні - від 2,5 до 10 т і 

великотоннажні - більше 10 т. 

Універсальні контейнери стандартизовані за типами, розмірами і 

вантажопідйомністю. На базі стандартних універсальних контейнерів 

розроблено також спеціалізовані варіанти: рефрижераторні контейнери, 

контейнери-цистерни, контейнери для небезпечних вантажів. 

Для перевезення швидкопсувних вантажів застосовуються 

спеціалізовані контейнери: тонкостінні (без теплоізоляційного ефекту), 
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ізолюючі (не мають системи регулювання температури) та 

рефрижератори мають такі ж зовнішні габаритні розміри, як універсальні, 

але відрізняються вантажопідйомністю. Так контейнери типу 1С, 1СС 

мають вантажопідйомність відповідно 16,5 т і 17,69 т, а контейнери типу 

1 А- 23 т і 1 АА - 28 т. 

Досвід використання контейнерних систем свідчить про наявність 

двох основних проблем. Перша проблема пов'язана з інформаційним 

потоком, який супроводжує перевезення. Якщо документи не будуть 

встигати за переміщенням контейнерів або транспортні засоби будуть 

довго чекати на виконання формальностей, або виникнуть затримки, 

пов'язані з пошуком контейнера, то всі переваги контейнерних перевезень 

будуть зведені нанівець. Тому запровадження контейнерної системи без 

підсистеми її інформаційної підтримки малоефективне. Друга проблема 

пов'язана з відсутністю балансу обсягів прямих і зворотних перевезень, 

коли в одному напрямку є вантаж, а у зворотному немає, виникає 

проблема порожніх пробігів. 

Контейнерна система перевезень потребує значних капітальних 

вкладень на створення окремих ліній (спеціалізовані термінали, 

транспортні засоби, склади тощо), але дозволяє суттєво скоротити 

витрати коштів за рахунок механізації операції, збільшити швидкість 

доставки, зменшити ймовірність пошкодження вантажу. Недолік цієї 

технології — велика маса тари.  

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

 

1. Як поділяються вантажі? 

2. Які вантажі перевозяться найчастіше по видам транспорту? 

3. Які показники характеризують види транспорту? 

4. Охарактеризуйте види транспорту за критеріями великих 

відправників. 

5. Визначення поняття «транспортно-технологічні системи доставки 

вантажів». 

6. Назвіть класифікацію ТТСД. 
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ЛЕКЦІЯ 4. СИСТЕМИ ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ ІЗ 

ЗАСТОСУВАННЯМ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТА АВТОМОБІЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТУ. 

 

Мета лекції - розглянути комплекс взаємоузгоджених технічних, 

технологічних, економічних, організаційних комерційних і правових 

рішень, які забезпечать найбільшу ефективність транспортних процесів із 

використанням залізничного та автомобільного транспорту 

План лекції: 

4.1. Міжнародні перевезення вантажів та пасажирів автомобільним 

транспортом. 

4.2. Вимоги до експлуатації транспортних засобів у міжнародному 

сполученні. 

4.3. Особливості організації міжнародних перевезень пасажирів та 

вантажів. 

4.4.Системи перевезень із застосуванням  залізничного транспорту. 

4.5. Особливості організації міжнародних перевезень вантажів та 

пасажирів залізничним транспортом. 

 

4.1. Міжнародні перевезення вантажів та пасажирів автомобільним 

транспортом. 

 

До рухомого складу автомобільного транспорту для міжнародних 

перевезень належать сідельні тягачі з напівпричепом. Напівпричепи 

європейського стандарту розраховані на перевезення 33 європакетів 

(1200х800 мм) 

 

 
Рис. 4.1. Тентовий напівпричеп 
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Типи напівпричепів, які застосовують для міжнародних перевезень, 

бувають: тентові (рис. 4.1), термічні (без холодильної установки), 

рефрижераторні (з холодильною установкою, I = -20°C (рис. 4.2), 

спеціалізовані для перевезень негабаритних, надважких (рис. 4.3) та 

інших спеціальних вантажів, цистерни (рис. 4.4). 

 

 
Рис. 4.2. Рефрижераторний напівпричеп 

 

 
Рис. 4.3. Спеціалізований напівпричеп для перевезень надважких вантажів 

 

 
 

Рис. 4.4. Напівпричеп-цистерна 
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Переважно об'єм напівпричепів становить від 82 до 106 м3, 

вантажність - від 20 до 24 т. Вантаж, який має довжину більше 6 м, 

наприклад, метал, ліс навантажується за допомогою крана через верх 

напівпричепа із зняттям тента. 

Для розміщення в автомобілі інших вантажів часто використовують 

дерев'яні піддони. Під час перевезення крихких вантажів, таких як 

електрo- ніка, меблі, посуд, напівпричеп обладнують пневматичною 

підвіскою, яка забезпечує плавність руку і збереженість вантажу. 

 

4.2. Вимоги до експлуатації транспортних засобів у міжнародному 

сполученні. 

 

До вантажних автомобілів і сідельних тягачів, задіяних у 

міжнародних перевезеннях, ставиться багато вимог, що обмежують їх 

габаритні розміри, вагові параметри і токсичність вихлопних газів. Вони 

обов'язкові для виконання усіма міжнародними перевізниками. 

Під час придбання нової або уживаної вантажівки необхідно 

перевірити, чи відповідають її характеристики вказаним вимогам. Деякі їх 

них переважно з часом переглядаються. 

Враховуючи міжнародний характер вимог до безпеки конст- рукції 

автотранспортних засобів (АТЗ), багато європейських країн ратифікували 

в 1958 р. у Женеві в рамках КВТ ООН Угоду 22 [5]. 

У рамках цієї Угоди країни-учасниці розробляють єдині 

розпорядження (Правила ЕЕК ООН), що містять вимоги до АТЗ і методів 

їх випробувань. Угодою 1958 р. встановлені спеціальні одноманітні 

вимоги до технічних служб і устаткування для проведення випробувань, а 

також процедура привласнення знака "Е" - офіційного затвердження 

транспортного засобу, що відповідає вимогам відповідного Правила. 

Номер знака "Е", який відповідає Правилам ЕЕК ООН, 

привласнюється кожній країні у порядку її приєднання до Угоди 1958 

року і готовності до проведення випробувань. 

Правила ЕЕК ООН постійно переглядаються і доповнюються 

відповідно до вимог експлуатації щодо технічного рівня АТЗ, що 

підвищуються. 

Правила ЕЕК ООН є обов'язковими до виконання для учасників 

Угоди, які ратифікували їх. При цьому вони не можуть заперечувати 

проти експлуатації у них автомобілів, що отримали офіційне твердження 

будь-якої з країн, що приєдналася до цієї Угоди. 

Під час придбання нової техніки підприємство вимагає пред'явлення 

сертифіката на транспортний засіб і документів, що підтверджують його 

технічний стан. Під час придбання уживаної техніки повинні бути усі 

документи на автомобіль, що підтверджують його технічне виконання. 

Автомобіль повинен задовольняти технічні вимоги, які діяли на 

день його виробництва. 
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Типи обмежень 

Знаки L, G, U (Е) i S на зеленому фоні круга. Знак розміщується на 

кабіні або бампері вантажівки. Такі знаки свідчать про те, що вантажівка 

повністю відповідає тим чи іншим екологічним правилам. 

L - "Larmarm Kraftfahrzeuge" (тягач зі зниженим рівнем шуму), 

Австрія. З 1 грудня 1989 року вантажівка, що рухається вночі (з 22.00 до 

5.00) територією Австрії, повинна відповідати нормам, наведеним у табл. 

4.1.  

 

Таблиця 4.1 

Норми шуму двигунів в Австрії 

Потужність двигуна Менше 

150 кВт 

Більше 

150 кВт 

Рівень шуму при пришвидшенні, дБА 78 80 

Рівень шуму при гальмуванні двигуном, дБА 78 80 

Рівень шуму при роботі пневмообладнання, дБА 72 72 

 

На таку вантажівку заповняють сертифікат, який завжди повинен 

знаходитися у кабіні водія. 

Для спрощення і пришвидшення процедури перетину кордону на 

бампер такої вантажівки кріплять табличку L. Наявність сертифіката і 

знака строго обов'язкова. 

G - "Gerauscharm Kraftfahrzeuge" (тягач з низьким рівнем шyму), 

Німеччина. 

Під час руху в екологічних зонах Німеччини, що особливо 

охороняються, важка вантажівка повинна мати спереду знак G. При цьому 

також необхідне оформлення сертифіката. 

U - "Umwelt" (Природа) або Е— Environment - "Green Lorry" (Зелена 

вантажівка). Поняття "Green Lorry " включає такі вимоги: 

норми викиду забруднювальних речовин — EURO І, норми шyму - 

78-80 дБА. На таку вантажівку заповнюють сертифікат відповідності і 

встановлюють табличку U або Е. Одним із переваг відповідності 

вантажного автомобіля цим вимогам є додаткова кількість дозволів на 

проїзд територією іноземних держав; 

S - "Supergreen" (Дуже зелений) або "Greener and Safe Lorry" 

("Зеленіпrа" і безпечніша вантажівка). 

У травні 1996 року було введено нове визначення —"Greener and 

Safe Lorry", яке затверджене в січні 1997 року. Ця вантажівка повинна 

відповідати таким показникам: норми викиду - EURO ІІ, норми шуму - 

78-80 дБА. Одночасно з цим автомобіль, причеп чи напівпричеп повинні 

проходити щорічний технічний контроль на відповідність вимогам 

безпеки. 

Мінімальний перелік технічних вимог і вимог безпеки для "зеленої" і 

безпечнішої для автопоїзда: 
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1. Автомобілі і їх причепи повинні мати мінімальну глибину 

протектора 2 мм на усіх шинах. 

2. Автомобілі і їх причепи повинні мати задні захисні пристрої 

(бампер безпеки). 

3. Автомобілі і їх причепи повинні мати захист від бічного удару 

(бічний захисний пристрій). 

4. У робочому стані повинна знаходитися аварійна світлова 

сигналізація і на борту автомобіля повинен бути знак аварійної зупинки 

(червоний застережливий аварійний трикутник). 

5. Автомобілі повинні в обов'язковому порядку бути обладнані 

тахографом відповідно до новітніх вимог щодо останнього. 

6. Автомобілі повинні мати пристосування, що обмежують 

швидкість, відповідно до нормативу. 

7. Автомобілі великої довжини і вантажопідйомності повинні мати 

світлоповертaльні задні розпізнавальні знаки. 

8. Автомобілі повинні мати антиблокувальну систему гальм. 

9. Автомобілі повинні мати кермове управління відповідно до 

встановлених правил або директив. 

10. Автомобілі повинні виконувати вимоги щодо тесту на 

придатність до експлуатації, особливо це стосується гальм. 

На таку вантажівку заповняють сертифікат відповідності і 

встановлюють табличку S. 

Усі вищенаведені знаки повинні обов'язково підтверджуватися 

сертифікатом заводу-виробника і знаходитися на борту автомобіля. 

 

4.3. Особливості організації міжнародних перевезень вантажів та 

пасажирів автомобільним транспортом. 

 

Процес перевезень - складний і багатогранний процес 

цілеспрямованої діяльності людей, що забезпечує задоволення попиту на 

транспортування товарів. З позицій кібернетики, перевезення - це 

керований процес; з точки зору організації - багаторівневий (ієрархічний) 

процес прийняття рішень; з процедурного погляду - багатоплановий 

процес активної діяльності людей. 

Транспортний процес можна розглядати з двох точок зору: з 

погляду операцій з рухомим складом (транспортними засобами) та 

операцій з предметами перевезень - вантажами, який, на відміну від 

описаного, включає обов'язкові елементи вантажних операцій і 

технологічних простоїв. 

Спільний розгляд операцій з вантажами і транспортними засобами 

показує, що транспортний процес е багатоелементним. 

Основний його елемент - переміщення вантажів, усі інші елементи 

підпорядковані йому. 
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Раціональна організація транспортного процесу, що являє собою 

сукупність операцій з вантажами (з використанням навантажувальнo-

розвантажувальних засобів) і транспортними засобами (спільна мета яких 

- переміщення вантажів), можлива тільки на основі єдиної технології. 

Мета процесу перевезення полягає у забезпеченні заданого рівня 

транспортного обслуговування споживачів послугами під час здійснення 

планових обсягів перевезень вантажів у встановлений термін часу за 

раціонального використання трудових, матеріальних і фінансових 

ресурсів. 

Транспортний процес автотранспортного підприємства - це 

сукупність організаційно і технологічно взаємопов'язаних дій і операцій, 

що виконуються автотранспортними підприємствами і їх підрозділами 

самостійно або погоджено з іншими організаціями під час підготовки, 

здійснення і завершення перевезень вантажів (рис. 4.5). 

Сучасна логістична концепція управління перевезеннями вантажів 

привела до того, що метою взаємодії між продавцями і експедиторами 

стає не максимальний прибуток для кожного учасника окремо, а її 

сукупна максимізація і договірний розподіл (прямо або непрямо - через 

тарифи). 

Структура транспортного процесу підприємства включає: 

1. Управління рухом транспортних засобів. 

2. Координацію роботи автомобільного транспорту з іншими 

видами транспорту. 

3. Вибір типу і визначення необхідної кількості рухомого складу 

для перевезень. 

4. Нормування швидкостей руху автотранспорту. 

 

 
Рис. 4.5. Транспортний процес автотранспортного підприємства 
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5. Визначення сфери доцільності використання автомобілів і 

автопоїздів залежно від конкретних умов перевезень, вигляду і 

властивостей вантажів, експлуатаційних показників вантажного 

транспорту. 

6. Забезпечення ефективних і безпечних перевезень вантажів 

автомобільним транспортом. 

7. Оперативний контроль над роботою автомобільного рухомого 

складу і його використанням. 

8. Маркетинг вантажопотоків. 

9. Застосування економіко-математичних методів і розрахунків для 

підвищення ефективності використання рухомого складу і зниження 

витрат на перевезення. 

10. Розробку на основі матеріалів обстежень вантажопотоків 

раціональних маршрутних схем, що передбачають під час відкриття 

нових і зміну напряму існуючих маршрутів. 

11. Аналіз дорожніх умов з метою розробки ефективних і безпечних 

маршрутів руху рухомого складу. 

Особливу увагу у транспортному процесі приділяють використанню 

різних методів, що забезпечують: 

• економію палива; 

• збереження якості і кількості вантажу, що перевозиться; 

• виконання вимог техніки безпеки і вимог безпеки руху; 

• охорону довкілля; виконання вимог трудового законодавства; 

• своєчасність доставки вантажів партіями необхідних розмірів. 

Правильна організація транспортного процесу підприємства 

припускає: 

1. Скорочення понаднормативних витрат часу на простій 

автомобілів під вантаженням і розвантаженням вантажів за рахунок: 

• розширення фронту навантажувальнo-розвантажувальних робіт і 

застосування їх комплексної механізації; складання і суворого 

дотримання графіків подачі і роботи автомобілів; 

• створення під'їзних шляхів і майданчиків для маневрування 

автомобілів, особливо автомобілів з причепами; 

• попередньої підготовки вантажів тощо. 

2. Правильне розміщення вантажів в кузові, що сприяють 

рівномірному розподілу вагового навантаження на ходову частину 

транспортного засобу і полегшенню управління ним. 

3. Оптимальні режими руху автомобілів на відповідних ділянках 

шляху з урахуванням стану дорожнього покриття, оглядовості, 

інтенсивності руху та інших чинників за суворого дотримання правил 

дорожнього руху, а також знання водіями основних технічних 

характеристик і правил експлуатації різних марок рухомого складу 

автомобільного транспорту під час перевезення відповідних вантажів. 



48 

 

4. Перевезення вантажів повинно здійснюватися за раціонально 

побудованими маршрутами з урахуванням найкоротших відстаней, 

режимів руху на кожній ділянці шляху із забезпеченням завантаження 

автомобілів в обох напрямах. 

5. Раціональне укладання вантажів, застосування з'ємних щитів 

тощо, які дають змогу максимально використовувати вантажність і 

місткість рухомого складу; 

6. Максимальне використання робочого часу водіїв у межах 

законодавства за рахунок ущільнення режиму роботи автомобілів шляхом 

організації бригадного методу роботи. 

Основними завданнями автотранспортного підприємства під час 

організації перевезень вантажів є: 

• забезпечення високого рівня обслуговування замовників; 

• виконання існуючих планів перевезень; 

• повне задоволення потреб замовників в автомобільних 

перевезеннях; 

• ефективне використання транспортних засобів, підвищення 

продуктивності праці, максимальне зниження транспортних витрат; 

• систематичне отримання прибутку. 

Система організації перевезень повинна забезпечувати: 

• координацію роботи усіх підрозділів і працівників 

автотранспортного підприємства; 

• оптимальну організацію руху; 

• ефективне використання рухомого складу автотранспорту; 

• рентабельність перевезень; 

• безпеку руху; 

• доставку вантажів у найкоротші терміни. 

Транспортно-технологічна схема процесу доставки вантажу у 

міжнародних перевезеннях складається з: 

а) операцій, пов'язаних з навантаженням, розвантаженням; 

б) підготовки документів до перевезення; 

в) перевезення автошляхами України;  

г) перетику державного кордону;  

д) перевезення автошляхами Польщі, Німеччини, Франції;  

е) здачі вантажу замовнику.  

У табл. 4.2 наведено загальну характеристику процесу перевезень 

(початок та кінець вантажопотоку, назва, номінальна маса брутто та 

габаритні розміри вантажної одиниці, транспортні засоби, що 

використовуються) і дані про кількість та способи виконання 

механізованих операцій та кількості зайнятих у кожній операції 

виконавців.  
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Таблиця 4.2 

Процес доставки вантажу у міжнародних перевезеннях 
№ 

п/п 

Операції 
Підготовлення документів до 

міжнародних перевезень 

Перевезення в країні 

відправлення 
Перетин 

коридору 
Контроль

но-

облікова 

Вантаж

на 

Перемі

щення 

1 

Місце 

знаходж

ення 

вантажу 

ТЕК АТП 

Вантажо

відправн

ик 

Вантажовід

правник 

Вантажо

відправн

ик 

АТП АТП 

2 

Склад 

робіт в 

операції 

Укладання 

договорів 

Підгото

вка 

докуме

нтів на 

ТЗ 

Підготов

ка 

документ

ів на 

вантаж 

Оформленн

я 

документів 

Формув

ання 

пакетів 

заванта

ження 

на ТЗ 

Перевез

ення до 

кордону 

Оформ- 

лення 

документів 

3 

Спосіб 

виконан

ня 

операції, 

засоби 

Механізо

вано (ПК) 

Меха

нізова

но 

(ПК) 

Механіз

овано 

(ПК) 

вручну 

Механіз

овано 

(автонав

антажув

ач) 

Механіз

овано 

(ТЗ) 

вручну 

4 
Професії 

робітників 

Представни

к ТЕК, 

вантажовід

правників, 

АТП 

Відпові

дальні 

особи 

АТП 

Відповід

альні 

особи 

вантажо

відправн

иків 

Експедитор, 

та 

представник 

вантажовідпр

авника 

Оператор Водій 

Митник, 

прикордон

ник, 

експедитор 

 

На рис. 4.6-4.15 доказано зміни коливань цін під час перевезення 

вантажів у міжнародному сполученні з України у держави Євросоюзу, 

Росію та Білорусь, і навпаки, у 2010-2011 рр. 

 

 
 

Рис. 4.6. Коливання цін під час перевезення вантажів з Польщі в Україну 
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Рис. 4.7. Коливання цін під час перевезення вантажів з України в Польщу 

 

 
 

Рис. 4.8. Коливання цін під час перевезення вантажів з Німеччини в 

Україну 

 

 
 

Рис. 4.9. Коливання цін під час перевезення вантажів з України в 

Німеччину 
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Рис. 4.10. Коливання цін під час перевезення вантажів з Італії в Україну 

 

 

 
 

Рис. 4.11. Коливання цін під час перевезення вантажів з України в Італію 

 

 
 

Рис. 4.12. Коливання цін під час перевезення вантажів з Росії в 

Україну 
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Рис. 4.13. Коливання цін під час перевезення вантажів з України в Росію 

 

 
 

Рис. 4.14. Коливання цін під час перевезення вантажів з Білорусі в 

Україну 

 

 

 
 

Рис. 4.15. Коливання цін під час перевезення вантажів з України в 

Білорусь 

 

Процедура проходження кордонів під час міжнародних 

автомобільних перевезень вантажів. Проходження кордонів 

автотранспортом в європейських країнах регулюється "Митною 
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конвенцією про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням 

книжки МДП (Конвенція МДП)", прийнятої ООН 14 листопада 1975 р.  

Ця Конвенція (часто її називають Конвенція TIR, за латинською 

абревіатурою її назви) стосується перевезення вантажів, здійснюваних без 

їх проміжного перевантаження, у дорожніх транспортних засобах, 

складах транспортних засобів або контейнерах, з перетином однієї або 

кількох меж від митниці місця відправлення однієї з договірних країн до 

митниці місця призначення іншої договірної країни.  

Положення цієї Конвенції застосовуються за умови, що 

автотранспортні засоби, транспортна тара, контейнери відповідають 

певним технічним вимогам, сформульованим у цій Конвенції, і допущені 

до перевезення.  

Автотранспортні засоби повинні відповідати певним технічним 

вимогам, а контейнери повинні бути побудовані відповідно до 

Міжнародної конвенції щодо безпечних контейнерів. Головне на що 

направлені технічні вимоги - це на недопущення до перевезень 

автотранспортних засобів і контейнерів, що мають або можуть мати в 

своїй конструкції місця для провезення контрабандних і заборонених 

товарів. Допущений автотранспортний засіб повинен мати прикріплену на 

видному місці металеву табличку з написом "T1R". Одна табличка 

розміщена спереду, інша - ззаду.  

Вантажі, що перевозяться з дотриманням процедур цієї Конвенції в 

запломбованих автотранспортних засобах, складах або контейнерах, як 

правило, звільняються від митного огляду у проміжних митницях 

транзитних країн. Проте з метою попередження зловживань, митні органи 

можуть у виняткових випадках і, зокрема, за наявності підозри в 

порушеннях, проводити у цих митницях огляд вантажу.  

На кожен автотранспортний засіб або контейнер складається одна 

книжка МДП.  

Єдина книжка МДП може складатися на кілька транспортних 

засобів або на кілька контейнерів, завантажених на один 

автотранспортний засіб. У цьому випадку у вантажному маніфесті 

книжки МДП повинен вказуватися окремо вміст кожного транспортного 

засобу, що становить частину складу транспортних засобів, або кожного 

контейнера.  

Книжка МДП дійсна тільки на виконання одного перевезення. Вона 

повинна містити таку кількість відривних листків, яка необхідна для 

здійснення цього перевезення (по два листи на країну відправлення, 

призначення і кожну транзитну країну).  

Вантажі, автотранспортний засіб або контейнер повинні 

пред'являтися на митниці у місці відправлення разом з книжкою МДП. 

Після перевірки митниця накладає пломби на автотранспортний засіб або 

контейнер і штемпелює сторінки книжки МДП.  
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Якщо у проміжній митниці автотранспортний засіб був розкритий, і 

отже, пломби порушені, то після огляду митниця, яка його проводила, 

навішує свої пломби, про що робиться відмітка в книжці МДП, - 

указуються нові номери пломб.  

Усіляке порушення положень справжньої Конвенції накладає на 

винуватця застосування передбачених законодавством цієї країни санкцій, 

зокрема: транспортне підприємство може бути тимчасово позбавлене 

права перевозити вантажі відповідно до положень цієї Конвенції або 

взагалі позбавлене права здійснювати міжнародні автоперевезення. 

 

4.4. Системи перевезень із застосуванням  залізничного транспорту. 

 

Контрейлерні (contrail) перевезення — це комбіновані залізнично-

автомобільні перевезення, під час яких перевозиться трейлер, півпричеп 

або зйомний кузов (swap body) без водія і тягача на залізничній 

платформі (TOFC — trailer on flatcar). Цей же термін застосовується для 

перевезення автомобільних шасі (container chausse) з установленими на 

них контейнерами, завантаженими на полегшені безбортові залізничні 

платформи довжиною 22,5-26,7 м (COFC — container on flatcar). У цей 

же час перевезення контейнерів без автомобільних шасі не е 

контрейлерним перевезенням, а вважається контейнерним залізничним 

відправленням. Для перевезення контейнерів без автомобільних шасі ряд 

компаній застосовує саморозвантажувальні контейнерні платформи.  

Американську технологію TOFC виявилося неможливим перенести 

в незмінному вигляді із США і Канади до Західної Європи. На більшості 

європейських залізниць це не дозволяють зробити габарити мостів, 

тунелів, висота підвіски ліній електропостачання. Довелося 

реконструювати тунелі (наприклад, через перевали в Альпах), піднімати 

їх висоту до 4 м, створити платформи з поглибленням місць у площині 

днища, куди опускаються колеса автопоїздів і автотрейлерів.  

Така технологія називається "рухоме шосе" (від німецького Die 

Rollende Landstrasse або англійського rolling motorway (Ro Mo) - це 

транспортування автомобіля з причепом або півпричепом на залізничній 

платформі з пониженою підлогою. При цьому якщо разом з вантажем у 

спеціальному пасажирському вагоні перебуває водій, тоді це буде 

транспортування із супроводженням (accompanied intermodaUcombined 

transport). Якщо вантаж перевозиться без водія - це транспортування без 

супроводження (unaccompanied interiuial/сombined transport). 

Автозаводи налагодили виробництво магістральних тягачів, 

облаштованих спальним місцем для одного з водіїв, з великим запасом 

палива, зі швидкістю руху 100 км/год і вище. Такий тягач з фургоном або 

з контейнерним шасі отримав назву автопоїзда (roadtrain). Приклад 

контрейлерного сполучення із супроводженням - це кругові маршрути з 

20 низькосидячими платформами і комфортабельними вагонами 
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Італійської і Австрійської залізниць через Сен- Готтардский тунель між м. 

Воргль в Австрії і м. Тренто в Італії зі щоденним відправленням поїздів.  

Недоліком технології "рухоме шосе" є перевезення надмірної 

нетоварної ваги - тягача, напівпричепа і водія. Крім того, потрібно 

створювати необхідні умови для водіїв під час руху залізничною дорогою. 

Проте вона користується попитом у країнах Східної Європи, оскільки тут 

діє величезна кількість дрібних автопідприємств, що не мають достатньої 

кількості тягачів і персоналу водіїв. "Рухоме шосе" часто 

використовується також для доставки вантажів у важкодоступні для 

транспортування райони, коли виявляється економічнішим провезти 

автопоїзд через залізничні тунелі замість довгого серпантину по гірській 

дорозі.  

Збільшення обсягу залізнично-автомобільних контрейлерних 

перевезень, їх маршрутизація призвели до можливості скорочення як 

кількості спеціальних перевалочних вантажних рамп на залізничних 

терміналах, так і самих терміналів на дорогах. Залізничні маршрути з 

автопричепами почали формуватися на обмеженій кількості вузлових 

залізничних станцій. На ці вузлові термінали вантажі від численних 

клієнтів доставляються автотранспортом. Тут вони об'єднуються в 

залізничний маршрут із призначенням на інший вузловий термінал, з 

якого автотранспортом доставляються одержувачеві в пункт призначення.  

Схема цієї системи нагадує зірку, центр якої - вузловий пункт, а 

промені - численні радіальні автомобільні маршрути, що пов'язують 

залізничний термінал з клієнтурою. Цю систему започатковано на 

повітряному транспорті, а нині вона застосовується у залізнично-

автомобільних, залізнично-морських і автомобільно-морських 

перевезеннях і має такі переваги:  

1) збільшується кількість маршрутів перевезення, оскільки на 

вузловий пункт замикається велика кількість радіальних маршрутів, і для 

кожного торгового партнера створюється можливість комунікацій з 

іншими партнерами, використовуючи магістральну дорогу;  

2) збільшується щільність перевезень між терміналами, що знижує 

питомі витрати, тобто собівартість у розрахунку на транспортну одиницю 

(контейнер,трейлер);  

3) оскільки кількість терміналів невелика, вантажообіг кожного з 

них значний і економічно доцільним стає посилення механізації операцій.  

До недоліків системи типу "зірка" зараховують:  

1) віддаленість від споживачів. Оскільки система припускає  

об'єднання партій вантажу і формування залізничних маршрутів, маршрут 

руху настільки змінюється, що перевезення в прямому автомобільному 

повідомленні стає у ряді випадків коротшим;  

2) витрати з доставки вантажів на термінал автомобільним 

транспортом у початковому і кінцевому пунктах (або в обох), становлять 

значну частку сумарних витрат на всі інтермодальні перевезення від 
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відправника до одержувача, що іноді зводить нанівець економію, яку дає 

магістральний пробіг.  

У США існує 14 основних варіантів контрейлерних перевезень 

(TOFC - COFC).  

На європейських залізницях прийняті вантажні габарити 

передбачають максимальне значення для висоти вагона з інтермодальною 

транспортною одиницею (контейнером, знімним кузовом або 

напівтрейлером) - 4,18 м(габарит В+). Тому контрейлерні перевезення 

(TOFC) навіть у вагонах зі зниженою підлогою можуть виконуватися на 

обмеженій кількості маршрутів.  

Значного поширення в Європі набули так звані "знімні кузови" 

(swap bodies). Кузов автомобіля знімають з шасі, перевозять залізницею 

на деяку відстань, де встановлюють на інше шасі й на ньому доставляють 

у кінце- вий пункт призначення. Знімні кузови, порівняно з контейнерами 

або напівпричепами, легші, але менш міцні, вони не допускаються до 

штабелювання і не можуть достатньою мірою захистити вантажі, що 

перевозяться. Для їх транспортування на шасі вантажівки або на вагоні 

необхідні спеціальні пристрої (опори, що переламуються, поворотні 

замки). Знімні кузови не можуть ставитися в декілька ярусів і тому 

займають багато місця на терміналі. Проте габарит по висоті у них 

менший, ніж у напівпричепів, що і забезпечило їм широке застосування. У 

контрейлерних технологій е конкурент - безвагонні технології.  

Безвагонна технологія - роудрейлерна чи бімодaльна (Bimodal 

Road Railers) - це спроба організувати комбіновані залізнично-

автомобільні пе- ревезення без залізничних платформ.  

Роудрейлери були розроблені в CШA наприкінці 50-х рр. (залізниця 

Chesapeake & Ohio). Це звичайний автомобільний напівпричіп, iз парою 

сталевих залізничних коліс, які опускаються таким чином, що трейлер 

стає свого роду вагоном і пересувається на рейках. 3 технічного погляду, 

роудрейлерна технологія е комбінацією дорожнього шинно-

пневматичного автопричепа з парою залізничних візків, обладнаних 

пристроєм приєднання такого бімодуля до системи автоблокування і 

гальмування поїзда. Такий бімодуль пересувається в залізничному складі 

по аналогії з вагонами. Залишивши візки на залізничній станції, він 

продовжує свій шлях по шосе за тягачем. Застосування подібної системи 

між Лос-Анджелесом і Атлантою забезпечило зниження собівартості 

перевезень з 0,92 до $ 0,85 з розрахунку на 1 милю шляху і скорочення 

терміну доставки вантажу за варіантом d/d з 6 днів до 3. У США 

побудовано значний парк такого рухомого складу, що використовувався, 

головним чином, для перевезення пошти і посилок. Такі вагони 

розміщуються за пасажирськими вагонами. Ці перевезення на тривали до 

середини 60-х рр., тобто до того моменту, поки в основному не 

припинилися магістральні залізничні пасажирські перевезення. 

Поновилися бімодальні перевезення з середини 70-х рр., коли було 
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розроблено де- кілька модифікацій роудрейлерів. Одна з модифікацій 

називається Mark V і е звичайним автомобільним напівпричепом з 

переднім зчепленням і отвором для зчеплення. Такий напівпричіп 

перевозиться парою модифікованих залізничних візків. Здвоєні колеса 

напівпричепа піднімаються, і він своєю задньою частиною спирається на 

візок. Потім та ж операція виконується з іншим напівпричепом. Другий 

напівпричіп, що вже спирається на залізничні візки, підштовхується до 

першого так, щоб зчіпний пристрій переднього (або заднього) трейлера 

був зв'язаний за допомогою заднього зчіпного пальця і паза з другим, і 

утворився поїзд.  

У деяких модифікаціях сталеві залізничні колеса прикріплені до 

трейлера, і тому не існує проблеми в кожному пункті невідповідності 

залізничних колісних пар і кількості роудрейлерів. Анanогічна проблема 

невідповідності числа контейнерів і контейнерних шасі існувала на 

першому етапі контейнеризації і ускладнювала її розвиток. В інших 

модифікаціях пара важких залізничних коліс не перевозиться трейлером, і 

таким чином маса його тари зменшується майже на одну тонну, 

збільшуючи на стільки ж корисне навантаження. Експерименти з 

бімодулями проводились також в Англії та Італії (bimodale ferrosond).  

У порівнянні з іншими типами інтермодального устаткування, 

безвагонні технології мають значну перевагу. По-перше, за цих 

технологій об- слуговування рухомого складу на терміналах обходиться 

недорого. Вони не потребують використання дорогих мостових кранів або 

платформ для перевантаження трейлерів. Найпростіший термінал може 

складатися з гравієвого майданчика між залізничними коліями, щоб 

можна було встановити безвагонне устаткування на рейковий шлях. По-

друге, оскільки вартість подібних терміналів невисока, значну кількість 

перевантажувальних пунктів можна розмістити безпосередньо поряд з 

клієнтами. Звідси слід чекати зниження витрат на місцеве підвезення і 

вивезення автомобільних трейлерів, що особливо потрібно за 

короткопробіжних перевезень, оскільки ці витрати на місцеві перевезення 

автотранспортом становлять 30 % від загальних витрат. По-трете, за 

роудрейлерної та аналогічної технологій знижуються втрати і 

пошкодження, оскільки виконується перевезення між певними 

терміналами без проміжних перевантажень. Для роудрейлерних 

перевезень претензі7 через пошкодження вантажу аналогічні претензіям, 

що пред'являються автоперевізникам.  

Безвагонні технології можуть використовувати більші швидкості, 

ніж, наприклад, у разі перевезення у двох'ярусних вагонах, оскільки центр 

тяжіння розташовано на меншій висоті. Це нова, незвичайна технологія, і 

залізниці схильні до того, щоб дозволити працювати на таких поїздах 

бригадам меншої чисельності. 3 іншого боку, безвагонні технології мають 

ряд недоліків. Порівняно з автомобілями, в цих технологіях більша маса 

тари рухомого складу і менше корисне навантаження. Хоча 
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капіталовкладення відносно нижче (як заявляють автори безвагонних 

технологій, на 25 % нижче порівняно з технологією TOFC, оскільки не 

потребують капіталовкладень у вагони або дорогі термінали), вартість 

спеціальних трейлерів для таких перевезень у 2-2,5 раза вища, ніж 

звичайних автотрейлерів, або трейлерів, що перевозяться на залізничних 

платформах. Це означає, що використання роудрейлерів потребує 

підвищення їх завантаження протягом року порівняно із звичайною 

технологією TOFC. І нарешті, якщо зіставити продуктивність праці та 

нижчу собівартість на магістральній ділянці маршруту через менше 

споживання палива і менші капіталовкладення на залізничний склад за 

великих обсягів перевезення і дальнопробіжних маршрутах, то 

перевезення контейнерів у два яруси виявляється більш економічним.  

Для двох'ярусних перевезень залізницею треба мати великий обсяг 

перевезень за будь-якої довжини маршруту.  

Двох'ярусні поїзди. Це перевезення контейнерів у два яруси на 

залізничних платформах ("доиЫе-stacktrains"; stack - стелаж, to stack - 

складати у штабель). Спеціальне устаткування було сконструйовано ще 

1977 р. у США, введено в експлуатацію в 1979 р., але почало 

застосовуватися в широких масштабах тільки з 1984 р.  

Основні переваги перевезень у двох'ярусних вагонах такі:  

1) зменшується довжина складу. Цей чинник має значення під час 

перевезень на одноколійних ділянках залізниць (часто зустрічаються на 

заході США); при обмеженні довжини складів і кількості контейнерів в 

одному складі на під'їзних шляхах;  

2) у складі тієї ж довжини перевозиться у 2 рази більше 

контейнерів, отже, скорочується у 2 рази кількість локомотивних бригад 

(це важливо, оскільки витрати на зарплату становлять значну частину 

витрат на пробіг поїздів на залізницях);  

3) скорочуються питомі капіталовкладення, оскільки в контейнерів, 

на відміну від трейлерів, немає такої дорогої частини, як шасі, яку треба 

постійно возити з самим трейлером;  

4) вантажопідйомність двох'ярусного вагона така ж, а 

капіталовкладення становлять 75 % від вартості одноярусних платформ, 

оскільки гнучка конструкція його дозволяє прибрати чотири пари 

залізничних коліс, деякі зчіпні пристрої та інші механізми;  

5) економія на тарі. Маса тари звичайної залізничної платформи 

70,2 тис. фунтів (31,6 т), а у двох'ярусної платформи компанії APL 32,2 

тис. фунтів (14,5 т), тобто менше на 17 т, або 54 %. Для звичайної 

платформи для перевезення трейлерів (TOFC) відношення чистої 

вантажопідйомності до маси тари становить 0,67, а для двох'ярусної 

платформи - 1,9. У свою чергу, економія на тарі приводить до зниження 

витрат на паливо на 41 %;  

6) скорочуються втрати, псування вантажів і претензії, що 

виникають у зв'язку з цим. Це одночасно знижує витрати і підвищує 
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інтерес клієнтів до цих перевезень. Менша втрата і псування виходять із 

самої конструкції вагона. Як уже наголошувалося, конструкція 

двох'ярусної платформи дозволяє прибрати деякі зчіпні пристрої і 

пов'язані з ними механізми. А менша кількість операцій зі зчеплення 

знижує можливе при цьому пошкодження вантажів. Далі з навантажених 

двох'ярусних платформ зазвичай формуються маршрутні склади, тому 

вони рідко переводяться з одного складу в інший, тим самим ще 

зменшується і вірогідність пошкодження вантажу на гірках, де 

відбувається сортування вагонів під час спуску їх і де вагони ударяються 

один з одним.  

Загальна економія витрат на магістральній частині пробігу поїзда, за 

оцінкою фахівців, порівняно з перевезенням трейлерів (TOFC) становить 

від 20 до 25 %. Тут слід зазначити, що під час перевезення на двох'ярусній 

платформі виникають додаткові витрати на підвезення і вивезення 

контейнерів на транспортний вузол (термінал), оскільки таких терміналів 

для обробки двох'ярусних платформ на мережі залізниць менше ніж 

звичайних, і розташовані вони на більшій відстані один від одного.  

Основні недоліки перевезень у двох'ярусних вагонах:  

1) великі розміри вантажопотоків, які потрібні для їх ефективної 

експлуатації;  

2) більше витрат на терміналах порівняно з перевезенням трейлерів 

на платформі (TOFC). Як результат, такі перевезення будуть економічно 

ефективними тільки на великих відстанях, коли витрати на терміналах 

можна розподілити на більшу кількість миль і знизити, таким чином, 

собівартість перевезень і частку витрат на терміналах у загальних 

доходах. За достатньо великих обсягів вантажопотоків і хорошої 

організації перевезень мінімальна можлива відстань перевезень у 

двох'ярусних вагонах становитиме близько 500 миль (800-900 км);  

3) склади з двох'ярусних вагонів повинні мати достатній габарит по 

висоті - мінімум 20 футів 5 дюймів (6,25 м), оскільки потрібно поставити 

один на оден 2 контейнери, кожен заввишки 9 футів б дюймів (приблизно 

3 м). Ця вимога примушує відмовитися від багатьох потенційних 

маршрутів, де трапляються обмежені за габаритами тунелі та мости.  

Як вважають багато фахівців, двох'ярусні платформи, а точніше 

платформи, конструкція яких дозволяє поставити 2 контейнери один на 

оден для наземних інтермодальних перевезень, є, можливо, найціннішим 

нововведенням з моменту створення самого контейнера.  

Перший двох'ярусний склад (double stack train) почав перевезення із 

західного узбережжя США. на східне в 1983 р. Склад двох'ярусних поїздів 

Північної Америки налічував 3000 платформ місткістю 60 TOB TEU. 

Двох'ярусні платформи мають ряд очевидних переваг: збільшення обсягів 

перевезень (за тієї довжини складу), зменшення перевантажувальних 

витрат, економія палива тощо. Практика довела, що двох'ярусні поїзди на 

20-25 % економніше звичайних, час руху часто менший, ніж під час 
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доставки автотранспортом. Звичайний спеціалізований поїзд, що 

доставляє контейнери у змішаному сполученні, розрахований на 120 40-

футових контейнерів; під час вантаження компанією "Америкен 

президент лайнс" у два яруси поїзд перевозить 200 таких контейнерів. Що 

стосується українських залізниць, то застосування технології 

двох'ярусних перевезень у нашій країні е перспективне, але нині можливе 

тільки на окремих ділянках. Тому впровадження цих технологій потребує 

подальшого дослідження і розробки.  

Залізничні перевезення зі стикуванням колій різної ширини  

Зараз в Україні тa країнах СНД і Прибалтики немає рухомого 

складу, який би міг без обмежень експлуатуватись на залізницях як колії 

1520 мм, так і колії 1435 мм. Застосування традиційних технологій 

перевантаження в таких випадках завдають залізничному транспорту 

збитків через пошкодження вантажів і рухомого складу, призводять до 

значних витрат часу та праці. Тому одним із актуальних завдань 

залізничного транспортом є розробка, виготовлення та випробування 

вагонів, призначених для перевезень за напрямками "Схід-Захід". Вагони 

зазначеного типу мають здійснювати якомога маловитратний перетин 

кордонів на стиках колій 1520/1435 мм та "всюдихідне" курсування 

залізницями інших держав. Технічну сумісність переведення вагонів з 

колії на колію забезпечує використання таких технологій: заміна візків; 

заміна колісних пар; використання розсувних колісних пар.  

Враховуючи перспективність перевезень вантажів міжнародними 

транспортними коридорами, включаючи напрямки Європа-Азія тa 

Балтика - Чорне море, реалізується програма зі створення спеціалізованих 

вагонів для безперевантажувaльних і комбінованих перевезень.  

Створення вагонів для перевезень вантажів коліями різних 

стандартів - 1520 і 1435 мм, включаючи перевезення за змішаними 

схемами, прискорить і розширить обсяги міжнародних залізничних 

перевезень, що сприятиме як розвантаженню автодоріг, так і охороні 

навколишнього середовища. Рухомий склад згаданого типу забезпечить 

виконання завдань щодо поставки в країни ЄС та у зворотному напрямку 

товарів широкої номенклатури, включаючи транзитні вантажі, а також 

створить можливості перевезень за новими технологіями і маршрутами:  

1. Прискорене транспортування контейнерів коридором "Чорне 

море - Балтика".  

2. Безперевантажувальні перевезення сировинних вантажів, 

хімічних продуктів, автомобільної техніки, високотехнологічних виробів 

тощо.  

3. Залізничне транспортування нафти до Європи від ст. Броди 

Львівської залізниці з використанням ділянки нафтопроводу Одеса-Броди 

за прямим напрямком.  

4. Пасажирські перевезення, у тому числі туристичні.  
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Система міжнародного пасажирського сполучення потребує 

докорінної реорганізації. Перш за все, слід замінити традиційну 

технологію переходу вагонів через стикові пункти залізниць різного 

стандарту шляхом зміни ходових частин як таку, що не відповідає 

сучасним вимогам. Тому слід застосувати технології переходу 

пасажирськими поїздами стиків залізниць колії 1520 і колії 1435 мм в 

автоматичному режимі з використанням систем так званих розсувних 

колісних пар. 

Проведений за завданням Укрзалізниці аналіз відомих систем 

автоматичної перебудови ходових частин під час переходу поїздів через 

стикові пункти колій різного стандарту показав, що найефективнішим 

розв'язанням проблеми е використання системи SUW-2000.  

Перебудова колісних пар системою SUW-2000 на потрібну ширину 

колії відбувається під час проходу вагона через колієперевідний пристрій 

зі швидкістю від 5 до 30 км/год. Загальна довжина колієперевідного 

пристрою співмірна з довжиною сучасного пасажирського вагона. 

Перехід вагона з однієї колії на іншу в середньому триває 10 секунд.  

Колієперевідні пристрої системи SUW-2000 встановлено на ст. 

Мостиська -2 (напрямок Київ-Львів-Краків) і на ст. Дорохуськ (напрямок 

Київ - Варшава). 

Після комплексних досліджень умов допущення на залізниці колії 

1520 мм системи SUW-2000 ухвалено рішення про введення до 

експериментальної експлуатації поїзда з вагонів на візках з розсувними 

колісними парами на маршруті Київ-Краків.  

Експлуатація системи SUW 2000 виявила ряд проблем. Вартість 

таких систем висока, тому економічна ефективність їх використання 

передбачає інтенсивність вантажопотоків та багато місць перетину 

кордонів з коліями різної ширини, що можливо за відносно незначного 

середнього пробігу колією одного типорозміру. Тому широке 

використання технології SUW-2000 для вантажних перевезень е 

проблематичним, але ця технологія має переваги над іншими при 

перевезенні пасажирів, цінних та небезпечних вантажів.  

 

4.5. Особливості організації міжнародних перевезень вантажів та 

пасажирів залізничним транспортом. 

 

Під час розгляду питань транспортування вантажів для учасників 

зовнішньоторговельної угоди важливо вияснити основні транспортні й 

базисні умови доставки, а також питання організації доставки товарів й 

управління нею. 

Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) 

багато в чому залежить від правильно вибраних транспортних і базисних 

умов постачання товарів [10, 11]. 
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У контракті купівлі-продажу є спеціальний розділ - транспортні 

умови доставки. У ньому передбачені обов'язки сторін щодо відношення 

до переміщення товару. У цей розділ, як правило, включать: порядок 

перевезень вантажів, умови і термін завантаження й розвантаження; 

розмір, порядок оплати й розрахунки провізних платежів; проформу 

чартеру, вид коносаменту, інші види послуг. 

У кожному окремому випадку зміст транспортних угод залежить від 

виду транспорту, характеру товару, типу угоди, базисного місця поставки, 

а також дії міжнародних договорів, угод, конвенцій, звичаїв країни.  

Основу транспортних умов становлять базисні умови постачання. 

Встановлюючи базисні умови постачання в контракті купівлі-продажу, 

сторони визначають свої обв'язки, до яких належать питання 

транспортного переміщення об'єктів контракту, частково такі: 

• хто несе транспортні витрати щодо постачання товару; 

• хто надає транспортні засоби для перевезення товару;  

• положення вантажу стосовно транспортного засобу; 

• хто оформляє митне очищення на вивезення і ввезення; 

• хто здійснює завантаження товару на транспортні засоби і 

вивантаження з них; 

• де відбувається передача власності на товар від продавця до 

покупця; 

• коли відбувається перехід ризику з продавця на покупця у разі 

загибелі, пошкодження чи псування товару, як розподіляється 

відповідальність. 

Сьогодні діє "Інкотермс-2000", в якому подано 13 базисних умов 

постачання. 

Мінімальні обов'язки продавця стосовно транспорту - це 

доставлення на умовах франко-завод. За цією умовою продавцю 

необхідно тільки підготувати товар до відвантаження: упакувати, 

затарити, замаркірувати. 

Усі інші обов'язки щодо переміщення товару від місця виробництва 

до місця споживання покладені на покупця. 

Максимальні обов'язки з постачання товару покладені на продавця 

за доставлення на базисних умовах (доставлення без оплати мита) 

і(поставлено з оплатою мита). Усі інші комерційні терміни передбачають 

розподіл обов'язків з транспортування вантажу між продавцем і 

покупцем. 

Під час здійснення доставки товарів від продавця до покупця 

важливе значення мають питання: як буде організована ця доставка (за 

якими правилами) і якими договірними документами вона буде 

оформлена. 

Міжнародні залізничні перевезення здійснюють на основі 

двосторонніх і багатосторонніх міждержавних угод, а також міжнародної 

залізничної накладної. 
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Залізнична накладна е договором перевезення. Вона виконує 

функції підтвердження прийому вантажу до перевезення, 

товаросупроводжуючого документа і договору про перевезення. 

Значну роль у регулюванні міжнародних залізничник перевезень 

відіграють міжнародні угоди. Вони визначають і форму залізничної 

накладної. 

У практиці міжнародної торгівлі широко використовується форма 

накладної, розроблена Міжнародною конвенцією щодо перевезення 

вантажів залізницею - МГК, яка з 1984 р. називаються КОТІФ (Угода про 

міжнародні вантажні перевезення). Учасниками КОТІФ е 33 держави. Це 

переважно країни Європи, а також багато країн Азії і Північної Африки. 

Текст накладної за КОТІФ друкується на стандартних бланках, 

зазвичай двома мовами. Скріплена штемпелем перевізника, вона 

супроводжує вантаж, а дублікат залишається у вантажовідправника. До 

накладної додається товаро-супроводжувальна документація: 

відвантажувальна специфікація, сертифікат якості, пакувальний лист 

тощо. 

Між колишніми соціалістичними країнами Європи й Азії була 

укладена багатостороння Конвенція про міжнародну залізничну угоду 

(СМГС). 3 деякими доповненнями вона використовується і сьогодні. Її 

учасники - країни СНД, колишні соціалістичні країни Азії (Китай, 

Монголія, Північна Корея, В'єтнам), Болгарія і Польща, Угорщина, Чехія, 

Словачинна, Румунія, які денонсували СМГС, однак готові користуватися 

її положеннями. 

Головне призначення СМГС полягає у тому, що для усіх залізниць - 

учасниць Угоди вона встановлює єдині перевізні документи. Угода 

складається з 8 розділів, в яких регулюється увесь комплекс питань 

транспортного процесу: укладання договору перевезення, порядок 

прийому вантажів до перевезення, накладна, вирахування провізних 

платежів тощо. СМГС доповнюється багатьма тарифами, правилами та 

інструкціями. 

Укладання договору міжнародного перевезення вантажів за СМГС 

оформляється накладною єдиного зразка, що складається з п'яти листків: 

1. Оригінал накладної - супроводжує вантаж до станції призначення 

і видається одержувачу разом з 5-м листком. 

2. Дорожня відомість - супроводжує вантаж до пункту призначення 

і залишається в пункті призначення. 

3. Дублікат накладної - віддається відправнику після укладення 

договору перевезення. 

4. Лист видачі вантажу - супроводжує відправлення до станції 

призначення і залишається у цьому пункті. 

5. Лист-повідомлення про прибуття вантажу - супроводжує 

відправлення до станції призначення і видається одержувачу разом з 

оригіналом накладної і вантажем. Крім того, заповнюється необхідна 
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кількість додаткових примірників дорожньої відомості (для дороги 

відправлення, транзитних доріг і митних органів). 

Відправник вантажу одночасно з постачанням вантажу до 

перевезення для кожного відправлення видає станції відправлення 

накладну і її дублікат. 

Вони виконують різні функції. Накладна після накладання 

штемпеля станції слугує доказом укладення договору перевезення і 

основним перевізним документом. 

Дублікат накладної слугує підтвердженням укладення договору 

перевезення і розпискою залізниці у прийнятті вантажу до перевезення. 

Накладну і дублікат заповнює вантажовідправник. Накладна повинна 

бути заповнена з дотриманням усіх правил СМГС. 

Крім названих, в Україні діють й інші важливі угоди в галузі 

міжнародних залізничних перевезень. 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

 

1. Навести характеристики рухомого складу для перевезення 

вантажів. 

2. Навести вимоги до експлуатації транспортних засобів у 

міжнародному сполученні. 

3. Визначення поняття «транспортний процес АТП». 

4. Навести структуру транспортного процесу автомобільного 

підприємства. 

5. Вимоги до організації транспортного процесу АТП. 

6. Основні завдання АТП під час організації перевезень вантажів 
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ЛЕКЦІЯ 5. СИСТЕМИ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ 

МОРСЬКОГО ТА ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ. 

 

Мета лекції - розглянути різновиди систем перевезення водним та 

повітряним транспортом. 

План лекції: 

5.1. Паромні транспортно-технологічні системи. 

5.2. Перевезення в сполученні «річка – море». 

5.3. Ліхтеровозні транспортно-технологічні системи. 

5.4. Ролкерна та пакетна  система перевезень.  

5.5. Паромна система перевезень. Система мікроміст. Система 

малий міст. Сухопутний міст. 

 

5.1. Паромні транспортно-технологічні системи. 

 

Один із перших різновидів ТТС, що набули поширення у багатьох 

країн світу в минулому ХХ ст., е поромні ТТС, призначені для 

перевезення вантажів, пасажирів і рухомого складу через водні 

перешкоди на спеціальних судах-поромах.  

Поромні лінії, довжина яких сягає від декількох кілометрів до тисяч 

і більше, діляться на три групи: залізничні, автомобільні й комбіновані 

(залізнично-автомобільні). Деякі пороми призначені тільки для 

перевезення вантажів, інші - тільки пасажирів (часто з легковими 

автомобілями), треті перевозять ї вантажі, і пасажирів.  

До складу поромної переправи входять судна-пороми, берегові 

пристрої для подачі (насуву) рухомого складу, під'їзні залізничні шляхи і 

автодороги, включаючи берегові ємності для накопичення рухомого 

складу і його обробки перед подачею на пором.  

Перший річковий пором почав працювати 1896 р. у Росії на 

переправі в Саратові. У зв'язку з відсутністю залізничного моста, він 

перевозив через Волгу до 28 вагонів за рейс зі швидкістю 15 км/год. 

Велика і вельми досконала на той час переправа з довжиною суднового 

ходу в 40 км і застосуванням судноплавного порома була побудована в 

Росії у 1903 р. через озеро Байкал. Вона з'єднала дві станції - Байкал і 

Танхой, розташовані на Транс - сибірській залізничній магістралі. Пором 

"Байкaл" мав на борту три залізничні колії, приміщення для 150 пасажирів 

і вміщував 27 двовісних вагонів.  

Великі поромні переправи створювалися й ефективно 

експлуатувалися в минулому столітті. Керченська залізнична переправа 

діє між станціями Крим і Кавказ з 1955 р. Вона скоротила шлях 

слідування вантажу і пасажирів більше ніж на 1000 км.  

У 1973 р. введено в експлуатацію комбіновану поромну переправу 

через Татарську протоку, що сполучає о. Сахалін з материком. На лінії 

Холмськ-Ваніно курсували декілька потужних криголамних поромів. На 
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палубі порома прокладено чотири залізничні копії загальною довжиною 

420 м. Вагони на палубу подавали локомотивами. Окрім вагонів, на 

поромі можна було перевозити автомобілі, тракторі й іншу колісну 

техніку. Посадка пасажирів здійснювалася через бортові отвори 

(лацпорти) в корпусі порома. Ходовий час від порту Ваніно до Холмська 

становив приблизно 9 годин.  

У 1978 р. почала функціонувати поромна переправа між портами 

Іллічівськ і Варна (Болгарія) довжиною близько 400 км. Під час створення 

переправи застосували новітні технічні досягнення у сфері 

гідротехнічного і станційного будівництва, технології 

перевантажувальних робіт, суднового навігаційного устаткування. 

Місткість порома 108 вагонів, швидкість ходу 33 км/год. З берега на 

пором вагони подають тепловозом, а розставляють їх по всіх трьох 

палубах маневровою дрезиною. Навантаження і розміщення вагонів на 

палубах триває 2,5 години, стільки ж часу потрібно на розвантаження 

порома. Тривалість кругового рейсу порома близько 48 годин, із них 34 

години - ходовий час. Досвід експлуатації міжнародної поромної 

переправи Іллічівськ-Варна показав, що впровадження поромних ТТС 

дозволяє збільшити валову інтенсивність обробки тоннажу, порівняно з 

традиційною, в 15 разів, скоротити потребу в причалах і судах у 7-8 разів і 

робочій силі - в 4-5 разів.  

За кордоном поромні сполучення набули великого поширення на 

Балтійському і Північному морях, де побудовано ряд нових переправ для 

зв'язку Німеччини, Данії, Норвегії, Швеції, Фінляндії. Тут діє близько 350 

поромних ліній, на яких експлуатується близько 75 % загального тоннажу 

світового поромного флоту. Перша поромна переправа в Європі з'явилася 

в Данії у 1883 р. через протоку Великий Бельт, довжиною 35 км. Вона діє 

і зараз, доставляючи значну кількість вантажів і пасажирів. Найдовша у 

світі залізнична поромна лінія, розміщена у регіоні Тихого океану, Канада 

- Аляска має довжину 2000 км.  

У середині 1 980-х рр. було завершено будівництво поромної 

переправи Клайпеда-Мукран (Німеччина). Час кругового рейсу порома - 

46 годин. У нормальних умовах роботи пороми, як засіб 

безперевантажувальиих сполучень, мають такі переваги:  

а) прискорення доставки вантажів;  

б) скорочення простоїв суден і вагонів;  

в) зниження витрат на навантажувально-розвантажувальні роботи і 

складське зберігання вантажів;  

г) підвищення збереження вантажів;  

д) спрощення комерційних операцій під час передачі вантажів з 

одного виду транспорту на інший.  

У той же час не можна забувати, що у разі використання поромів 

приблизно удвічі зменшується корисна маса вантажу (нетто), порівняно з 

перевезенням звичайним способом на судах такої ж вантажопідйомності. 
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Будівельна вартість поромів вища, ніж звичайних суден; крупних 

капітальних вкладень потребує берегове господарство - системи 

накопичення і подачі вагонів, піднімально-сполучних пристроїв, 

додаткових гідротехнічних споруд (шлюзових басейнів при значних 

коливаннях рівня води). 

Ефективність застосування поромів багато в чому залежить від 

географії освоюваних з їх допомогою вантажопотоків. Із зарубіжної 

практики відомо, що раніше пороми вважалися ефективними на відстані 

між пунктами 300-350 км. Зараз ця відстань сягає 1000 км. Ефективність 

поромних переправ підвищується зі зростанням величини і стабільності 

вантажопотоку, за якого забезпечується якомога повніше використання 

пропускної спроможності поромного комплексу.  

 

5.2. Перевезення в сполученні "річка-море". 

 

До прогресивних транспортно-технологічних систем перевезення 

вантажів належать також перевезення в судах змішаного плавання "річка-

море" (river-sea ships). Такі перевезення, розпочаті в 60-ті рр., виявилися 

економічно дуже ефективними. Тільки за період 1967-1972 рр. вони 

збільшилися у3 рази і сягнули 10 млн т на рік завдяки широкому 

використанню під час перевезень вантажів зовнішньої торгівлі.  

Досвід роботи міжнародних вантажних ліній показав високу 

економічну ефективність лінійного судноплавства судами змішаного 

плавання "річка-море", порівняно з характерним для річкових 

пароплавств траповим судноплавством. Лінійне судноплавство покращує 

показники роботи флоту, підвищує валютно-фінансові результати 

пароплавств. Сполучення "річка-море" і. в умовах ринку залишається 

перспективною формою організації перевезень, особливо 

зовнішньоторговельних.  

Це підтверджує динаміка обсягу перевезень у судах змішаного 

плавання "річка-море". За два десятиліття (1967-1986 рр.) він збільшився 

у 6 разів і сягнув 20-22 млн т на рік, а рентабельність перевезень 

становила близько 68 %. Навіть в умовах глибокої економічної кризи, в 

результаті якої обсяг перевезень річковим транспортом Росії залишився, 

порівняно з досягнутим у кінці 80-х рр. максимальним рівнем, майже на 

70 %, перевезення в судах змішаного плавання "річка-море" спочатку 

скоротилися всього на 25 % і стабілізувалися на рівні 16-17 млн т на рік, а 

потім знову почали збільшуватися. У 1995 р. зовнішньоторговельні 

перевезення річковим транспортом, порівняно з 1994 р. зросли на 16,3 % і 

перевищили 23 млн т. У цих перевезеннях використовувалося 675 суден 

змішаного плавання "річка-море". Потім відбулося деяке падіння, і у 

результаті у 1999 р. зовнішньоторговельні перевезення флотом російських 

судновласників становили 18,6 млн т, що відповідає рівню 1998 р.  
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Фахівці відзначають тривожну тенденцію скорочення якості 

перевезень у судах змішаного плавання "річка-море", використовуваних 

на зовнішньоторговельних перевезеннях. Практично вичерпано резерв 

поповнення флоту закордонного плавання за рахунок модернізації 

річкових суден, а надходження нових суден через відсутність власних та 

інвестованих коштів практично припинилося. У той же час через 

підвищення вимог міжнародних організацій судна змішаного плавання 

"річка-море" з терміном експлуатації 20 і більше років знімаються із 

зовнішньоторговельних перевезень. Таким чином, у 2000 р. на 

зовнішньоторговельних перевезеннях працювали не більше 650 суден 

змішаного плавання "річка-море".  

Дефіцит суден змішаного плавання для закордонного плавання 

оцінюється в 80-100 тис. т тоннажу.  

Роздержавлення на річному транспорті в 1992-1993 рр. призвело до 

дезінтеграції пароплавств, які отримали статус акціонерних судноплавних 

компаній. Лібералізація тарифів сприяє розвитку конкурентного 

середовища у сфері перевезень судами змішаного плавання "річка-море". 

Проте це не знижує гостроти проблеми модернізації існуючого 

транспортного флоту змішаного плавання, а також будівництва нових 

суден.  

Перспективи використання суден змішаного плавання для 

внутрішніх і закордонних перевезень великі, і капітальні вкладення 

швидко окупляться. Завдяки високій економічності вантажні перевезення 

у змішаному плаванні "річка-море" знайдуть широке застосування у 

транспортно - економічних зв'язках.  

 

5.3. Ліхтеровозні транспортно-технологічні системи. 

 

Це технологія перевезення "від дверей до дверей" за умови, що 

виробник і споживач перебувають на водних шляхах, пов'язаних між 

собою.  

Принципово ці системи мають такий вигляд:  

1. Вантаж завантажується в баржі на причалах клієнтури, 

розташованих на внутрішніх водних шляхах.  

2. Баржі буксируються до місця в гирлі річки, куди прибуде 

ліхтеровоз, і групуються у спеціальній акваторії.  

3. Після прибуття ліхтеровоза баржі з нього вивантажуються, а ті, 

що перебувають в акваторії, піднімаються на борт ліхтеровоза.  

4. Вивантажені з ліхтеровоза баржі об'єднуються в склади і 

штовхаються чи буксируються споживачеві внутрішніми водними 

шляхами.  

Прикладом такого перевезення, що виконувалося ще на початку 70-

х рр., може служити вантажопотік між р. Міссісіпі з притоками в Сівбу в 

Америці і р. Рейн у Європі (транспортування бавовни, паперу, добрив 



69 

 

тощо). При ліхтеровозній системі інтенсивність перевалки вантажів 

(transhipment operations) у портах порівняно з контейнерною 

збільшувалася у три рази. Основні елементи ліхтеровозної системи - 

ліхтеровоз (баржовоз) - великотоннажне морське судно і ліхтери (баржі) - 

річкові судна з невеликим осіданням. У цій системі задіяно величезний 

водоплавний ящик - паралелепіпед. У світовому флоті існують такі 

основні перевезення за цією технологією: ЛЕШ, СІБІ, БАКАТ, що 

розрізняються системою завантаження ліхтерів, у судно.  

Ліхтеровоз ЛЕШ (lighter aboard ship) – це однопалубне судно 

пристосоване для перевезення ліхтерів вантажопідйомністю до 500 т. 

Підйом ліхтерів на судно і спуск на воду здійснюється через корму за 

допомогою переміщуваного по рейках уздовж судна крана великої 

вантажопідйомності. Одне із перших суден цього типу "Акадія форест" 

побудоване в Японії 1969 р. і має такі характеристики: довжина 262 м, 

ширина 32 м, осідання 11,2 м, швидкість 19,3 вузла, місткість 73 ліхтери 

ЛЕШ по 370 т.  

Ліхтеровоз СІБ1 (Sea Bee) - багатопалубне судно без поперечних 

перегородок між палубами. Замість крана для підйому і спуску ліхтерів 

використовується гідравлічна система "Синхроліфт". У горизонтальному 

напрямку ліхтери переміщують на візках за допомогою лебідок. Перші 

зразки цього типу "Юліус Фучик" і"Тібор Самуель" фінського 

виробництва вміщують по 26 барж типу "Дунай-море", 

вантажопідйомністю 1 000 т кожна, або 52 баржі ЛЕШ, або 1552 20-

футових контейнери. Вантажопідйомність ліфта 2000 т. Зазвичай 

одночасно піднімають 2 баржі зі швидкістю 0,7 м/хв. Розрахунковий час 

завантаження (розвантаження) 26 барж становить 13 год. Завантаження і 

розвантаження повного їх комплекту, а також виконання допоміжних 

операцій проходить за 2 доби, тобто валова інтенсивність таких робіт 

становить 26 тис. т на добу.  

Система СІБІ в цілому аналогічна системі ЛЕШ, проте судна цього 

типу відрізняє універсальність за номенклатурою і розмірністю одиниць 

вантажу, що перевозиться. Вони можуть брати на борт баржі різних 

розмірів (зокрема, баржі ЛЕШ) і завантажуватися як судна з 

горизонтальною вантажообробкою.  

БАКАТ (Bacat) - катамаран-баржовоз, тобто двокорпусне судно, 

спроектоване для системи внутрішніх водних шляхів Великобританії. 

Баржі заводяться між двох корпусів судна і потім піднімаються ліфтом на 

спеціальній платформі або судновими кранами. Баржа БАКАТ найменша 

із трьох, її розміри: 16,8 м Х 4,65 м, з осадкою 2,45 м, вантажопідйомність 

140 т. На судно вантажаться 10 барж БАКАТ і 3 ЛЕШ. Остання баржа 

залишається на воді між двома корпусами судна і утворює свого роду 

тимчасовий кіль на час транспортування.  

Окрім названих систем, е інші, наприклад "ро-флоу" для 

транспортування великогабаритного устаткування. Ще одна система - це 
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суднабаржовози докового типу, які можуть перевезти морем баржу 

вантажопідйомністю 2500 т, річковий теплохід або караван річкових 

суден. Наприклад, з Тольятті в порт Будапешта на Дунаї по Волзі і Дону 

йде караван суден-барж на чолі з буксиром-штовхачем. У Ростові або 

Таганрозі цей караван приймає на себе баржовоз докового типу, а це 

означає, що розкриваються ворота в його носовій або кормовій частині, 

річкові судна заходять всередину корпусу, ворота зачиняються, вода 

відкачується, і річкові судна потрапляють на палубу морського судна. На 

йото борту і здійснюється морський перехід до гирла Дунаю, звідки 

караван річкових суден продовжує свій шлях у звичних умовах.  

Ліхтерну систему можна порівняти з перевезенням у суднах 

змішаного плавання "річка-море" і з традиційним (конвенційним) 

перевезенням у морських суднах. Проте, порівняно з ліхтеровозною 

системою, судна змішаного плавання "річка-море" мають такі недоліки:  

- обмеження за погодними умовами в морських басейнах;  

- відносно велике осідання, що ускладнює їх захід в бічні і навіть 

деякі магістральні річки з недостатньою глибиною суднового ходу;  

- відносно мала вантажопідйомність (1,7-3 тис т), яка обмежена 

габаритами внутрішніх водних шляхів.  

Цих недоліків позбавлений ліхтерний спосіб, оскільки 

вантажопідйомність ліхтеровоза визначається незалежно від габаритів 

річкових шляхів, ураховуючи можливості морського судноплавства. 

Габарити і вантажопідйомність ліхтерів мають забезпечувати входження 

у річки з малими глибинами. Перевага цього способу полягає у 

забезпеченні максимального використання ходового часу найдорожчої 

частини системи - ліхтеровоза. Основний економічний ефект від 

упровадження ліхтеровозних транспортно-технологічних системи можна 

отримати за рахунок морської складової, тобто за рахунок збільшення 

оборотності морських суден і виключення вантажних операцій у гирлових 

портах.  

Порівняно з морськими суднами, ліхтеровозні транспортно-

технологічні системи мають такі переваги:  

- скорочення часу простоїв морських суден і вартості перевалочних 

робіт на стиках морського і річкового транспорту;  

- вища оборотність ліктеровозів порівняно із судами універсального 

призначення;  

- велика вантажопідйомність ліхтеровозів порівняно зі звичайними 

судами, оскільки виключається необхідність заходу в порт і постановки їх 

до причалу.  

Ліхтеровозні системи дозволяють:  

- освоїти стійкі вантажопотоки;  

- одночасно обробляти різні вантажі за єдиною технологією;  
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- виконувати перевалочні операції без використання портової 

техніки і складів. Ця перевага особливо цінна для країн, що розвиваються, 

мають слаборозвинений флот і портове господарство;  

- розосередити вантаж судна-ліхтеровоза одночасно на причалах 

декількох портів;  

- скоротити витрати на перевалочні роботи, які можна виконувати 

без заходу в порт;  

- знизити страхові ставки і портові збори у зв'язку зі зменшенням 

кількості рейсів і заходів суден у порти;  

- спростити перевізну документацію і взаєморозрахунки між 

вантажовідправниками, перевізниками і вантажоодержувачами.  

Ліхтеровозна транспортно-технологічна система має такі недоліки: - 

неповне використання вантажопідйомності ліхтеровоза (приблизно на 70 

%) за рахунок власної маси ліхтерів і необхідності дотримання інтервалів 

між ними під час розміщення на ліхтеровозі;  

- значно більші, порівняно традиційними системами, капітальні 

вкладення на будівництво всього  комплексу технічних засобів 

(ліхтеровоза, комплектів ліхтерів, фідерних ліхтеровозів, транспортних і 

фідерних буксирів-штовхачів, рейдового господарства);  

- мала вантажопідйомність ліхтерів порівняно з річковими баржами, 

експлуатованими на порівнювальних напрямах, призводить до 

збільшення собівартості доставки вантажів і зниження пропускної 

спроможності. суднопропускних споруд;  

- необхідність створення акваторій для виконання операцій з 

перевантаження ліхтерів;  

- низькі маневрені характеристики ліхтерів і складів з них. Так, 

швидкість складу з ліхтерів системи ЛВШ, порівняно зі швидкістю 

буксируваного складу аналогічної вантажопідйомності як у 

навантаженому, так і в порожньому стані, нижча майже у 2 рази.  

Склади ліхтерів гідродинамічно "важкі", і їх транспортування 

порівняно зі звичайними баржами, експлуатованими на внутрішніх 

водних шляхах, потребує більших енерговитрат на 1 т вантажу, що 

перевозиться.  

У ліхтерів - прямокутні обводи, а склади із них мають великий 

гідродинамічний опір під час переміщення, і, відповідно, невисоку 

швидкість. Тому необхідно застосовувати спеціальні кінцеві приставки 

обтічної форми. Крім того, буксирування барж-ліхтерів таких конструкцій 

ускладнюється за наявності великих водосховищ на річках. Додаткові 

труднощі викликає припинення річкової навігації у зимовий період, 

унаслідок чого виникає проблема використання ліхтеровозів у 

міжнавігаційний період. До того ж завантаження і розвантаження судна-

ліхтеровоза дуже чутливе до вітро-хвильового режиму (коли швидкість 

хвилі перевищує 0,3 м, po6ora стає небезпечною).  
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5.4. Ролкерна та касетна система перевезень. 

 

Ролкерна система перевезень. Використовується на морському 

транспорті для перевезення пакетованих і непакетованих тарно-штучних 

вантажів, що перебувають на вантажних платформах на колісному ходу, 

які перемішують спеціалізовані транспортні засоби. Навантаження 

морських суден (ролкерів) виконується горизонтальним способом через 

бортові, носові або кормові отвори через перехідні пристрої (апарелі). 

Поширені типи вантажних платформ (ролтрейлери) наведено у табл. 5.3.  

Для перевезень за цією системою використовують автомобільні 

напівпричепи як вантажні платформи і морські судна місткістю від 10 тис. 

м3 до 20 тис. м3, а також - від 50 тис. м3 до 60 тис. м3. Морські. судна 

укомплектовують спеціальною самохідною вантажною технікою.  

Касетна система перевезень. Використовується на морському 

транспорті для перевезення укрупнених вантажних місць - касет, що 

мають вагу 500 т і більше. Використовують касети двох типів: платформа 

і плавуча секція. Касету у вигляді платформи формують на причалі, а 

потім за допомогою крану встановлюють у трюм або на палубу судна. Ця 

касета е складовою частиною самохідного судна. Вантажопідйомність 

касет становить від 1000 до 2250 т.  

Таблиця 5.3. 

Типи, габаритні розміри і вантажопідйомність вантажних 

платформ 

Тип платформи Габаритні розміри, мм Вантажопідйомність, т 

одновісна 6100 х 2500 х 600 25 

двовісна 12250 х 2500 х 820 60 

чотиривісна 12250 х 2600 х 900 100 

 

5.5. Поромна система перевезень. Система мікроміст. Система малий міст. 

Сухопутний міст. 

 

Призначена для перевезень залізничних вагонів і. автотранспортних 

засобів на спеціалізованих судах-поромах, дедвейтом від 5 до 20 тис. т. 

Накочування вагонів на пором виконується через корму судна. Для їх 

подачі у трюм і на верхню палубу застосовується ліфт. Для прибирання 

вагонів з майданчика ліфта паром має маневрові локомотиви. Для 

передачі. вагонів з однієї колії на іншу на верхній і трюмній палубах у 

носовій частині судна встановлені поворотні сектори. Вагони на коліях 

закріплюються особливим обладнанням. Перехідним містком, що з’єднує  

пором з причалом та рухом вагонів керують автоматично з пульта, 

розміщеного на поромі.  

Доставка вантажів у вагонах-фрейдерах (товарні вагони) з 

використанням поромних переправ інколи називається фрейджерною 

системою перевезень. 
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У фаховій літературі іноді лід час розгляду змішаного сполучення 

окремо виділяють систему перевезень з використанням сухопутних 

мостів, серед яких розрізняють підсистеми "міні-брідж", "мікро-брідж" 

і"ленд- брідж". Загальним в організації перевезень за системою "брідж" е 

те, що перевезення здійснюються за єдиним тарифом, вантажі 

перевозяться за єдиним коносаментом чи іншим документом, а розподіл 

прибутків між морськими перевізниками, що беруть на себе зобов'язання 

з доставки вантажів "від дверей до дверей", і сухопутними перевізниками, 

що виступають клієнтами морських перевізників, оговорюється в тарифі.  

Система "microbrrdge" (microbridge - мікроміст) полягає в 

перевезенні вантажів морським шляхом з іноземного порту в порт 

призначення, звідки вантажі доставляються залізничним та 

автомобільним транспортом  у внутрішні пункти країни.  

Система "mini bridge" (mini bridge - малий міст) передбачає 

перевезення вантажу за одним морським коносаментом з порту однієї 

країни до порту іншої, потім залізницею в другий порт цієї країни, при 

цьому перевезення закінчується на залізничній станції. Його основою 

служить наскрізний тариф на все сполучення.  

Система "Iand bridge" (lauI hri(Ige - сухопутний міст) включає 

перевезення контейнерів через материк на маршрутом море - суша, але в 

цьому випадку залізниця за роботу одержує певну ставку від 

судноплавної лінії. При цьому з порту однієї країни контейнери 

перевозять морським шляхом у порт іншої, де перевантажують на наземні 

види транспорту і доставляють на протилежне узбережжя, звідки 

перевозять морем у порти третіх країн.  

Крім розглянутих, мають місце перевезення за системою 

"мотобрідж", за якої вантаж з іноземного порту доставляється морем у 

порт іншої країни, а потім до одержувача перевозиться автомобільним 

транспортом.  

Існують перевезення, які називають "airbridge" - повітряний міст і 

полягають в організації водно-повітряного сполучення.  

Якщо управління переміщенням вантажних одиниць незалежно від 

характеру участі в ньому різноманітних видів транспорту здійснюються з 

одного диспетчерського центру,то перевезення називаються 

централізованими, чи амодальними.  

Перевезення у змішаному сполученні організовують на основі 

термінальної системи доставки вантажів. Термінал являє собою 

пункт у транспортній системі, призначений для виконання різноманітних 

робіт, пов'язаних із забезпеченням переміщення вантажів. Сукупність 

терміналів, об'єднаних системою технологічних, технічних, 

інформаційних, правових та економічних відношень, які забезпечують 

перевезення вантажів, утворюють логістичну систему доставки вантажів. 

Основними функціями цієї системи є концентрація тa розсіювання 

вантажопотоків, забезпечення безперервного руху вантажів з високою 
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швидкістю, зменшення вартості перевезень, зберігання вантажів. Частину 

логістичної системи, яка виконує функцію розсіювання і концентрації 

вантажопотоків, іноді у фаховій літературі називають фідерною системою 

перевезень.  

Діяльність з консолідації вантажопотоків сприяє збільшенню партій 

вантажів. Окремі підприємства направляють партії вантажів на термінал, 

де відбувається їх переформування за напрямками доставки і накопичення 

об’єднаних партій вантажів у певному напрямку. Потім збірну партію 

вантажів відправляють потужним рухомим складом до термінала 

призначення. Об’єднання партій вантажів може приносити вигоду при 

раціональному управлінні транспортними фірмами провізною здатністю 

завдяки ширшому використанню потенційних можливостей транспортних 

засобів. При цьому необхідно зважати на можливу шкоду об'єднання 

партій вантажів через затримки, пов'язані з очікуванням заповнення 

транспортних засобів. 3 іншого боку, об’єднання транспортних партій (з 

одним пунктом призначення) може поліпшувати сервіс, оскільки ці партії 

вантажів не потребують переформування на кожному проміжному 

терміналі, розташованому на шляху до кінцевого пункту призначення.  

Іншим способом зменшення вартості перевезень е розсіювання 

вантажного потоку. Ця діяльність спрямована на поділ великих партій 

вантажів на дрібні, зручні для доставки у кінцеві пункти призначення 

транспортом малої потужності.  

Об’єднання і розсіювання транспортних потоків виконується 

одночасно в багатьох видах терміналів. Крім цього, до сервісних послуг 

терміналу входять такі операції: завантаження, відправлення, зберігання, 

обслуговування транзитних вантажів, захист вантажів від впливу 

навколишнього середовища, а також маршрутизація, система надання 

інформації, інвентаризація тощо. Багато типів терміналів передбачають 

сервісне обслуговування транспортних засобів і їх екіпажів.  

6. Система перевезення за участю повітряного транспорту.  

Оскільки з аеропортів вивозять і доставляють вантажі 

автомобілями, практично всі вантажні перевезення повітряним 

транспортом інтермодальні. Проте є й інша причина розглядати значну 

частину перевезень повітряним транспортом як інтермодanьні. Справа в 

тому, що перевезення повітряним транспортом виконуються в основному 

на далекі і наддалекі відстані. Так, середня дальність перевезення однієї 

тонни вантажу повітряним транспортом Росії в 1999 р. становила більше 3 

тис. км. Якщо вантаж перевозити наземним транспортом, то це було б 

інтермодальним перевезенням. У разі далеких авіаційнo-наземних 

перевезень клієнт отримує подвійну вигоду: частину шляху вантаж 

проходить з високою швидкістю, яку забезпечує повітряний транспорт, а 

іншу -за нижчими тарифами наземним транс портом. У результаті 

вантажовідправник може отримати вантаж "точно в термін" та ще й 

заощадити кошти. Змішані авіаційно-морські перевезення сформувалися в 
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60-70-ті рр. Прикладом використання доставки вантажів у стандартних 

20-футових контейнерах е перевезення морем між Іокогамою і Находкою, 

а потім у літаках МУЛ-76 між аеропортами Артем (Приморський край, 

доставка автотранспортом із Находки в Артем) і Люксембург. 

Найекономічнішим є використання незавантажених авіаційних напрямів з 

перевантаженням вантажів у проміжних аеропортах із стандартних 20 і 

40- футових контейнерів, що доставляються морем, в авіаційні. 

Прикладами таких транспортних схем є перевезення побутової 

електротехніки, офісної техніки, запчастин тощо за напрямом: Японія - 

Ванкувер (море); Ванкувер - Монреаль (залізниця); Монреаль - аеропорти 

Європи (повітряний транспорт). Інший приклад: Гонконг - Дубай 

(Шарджа) - морем, а потім в аеропорти Європи (повітряний транспорт).  

Спостерігається зростання вантажник перевезень повітряним 

транспортом як в абсолютному, так і відносному вимірюванні, порівняно 

із зростанням перевезень пасажирів. Так, обсяг перевезень вантажів 

авіатранспортом у міжнародному сполученні в 1999 р. становив 16,8 млн 

т. У перспективі на 2003 р. їх обсяг має зрости на третину і становити 20,7 

млн т.  

Значне зростання обсягу перевезень вантажів повітряним 

транспортом пояснюється тими перевагами, які надає клієнту 

авіаперевезення, порівняно з іншими видами транспорту. Головна 

перевага - більш низькі страхові витрати, оскільки ймовірність крадіжки, 

пропажі та ушкодження менша, ніж на наземних видах транспорту; 

вартість тари і пакування також нижча. Зниження витрат на тару й 

пакування пояснюється тим, що перевезення літаком, порівняно з морем, 

практично не завдає шкоди через свою недовготривалість, відсутність 

ударів і хитань.  

У повітряних перевезеннях застосовуються стандартні (ІСО) 

контейнери для наземного, наприклад морського, транспортування 

розміром 8 х 8 х 20 футів; такого ж розміру авіаційні контейнери (маса 

тари у 2 рази нижча за масу тари стандартних 20-футових контейнерів); 

спеціальні авіаційні контейнери, що отримали назву "Іглу", американські, 

типи А-І; А-2; міжнародні (ІАТА) - типи 3, 5 та ін., рис. 5.1. Проте 

наскрізні контейнерні авіаційно-наземні перевезення у стандартних 

контейнерах (8 х 8 к 20 футів) розвинені слабо, хоча є приклади таких 

перевезень, наприклад y США. B одній із таких наскрізних схем були 

задіяні 2 клієнти, 2 авіакомпанії, судноплавна компанія і лізингова 

компанія. Так, у м. Сан-хуан (Пуерто-ріко) у літак авіакомпанії American 

Airlines завантажили 2 стандартних 20-футових контейнери з тими, що 

комплектують для комп'ютерів на адресу заводу у м. Бостон. Там вантаж 

вивантажувався з контейнерів, і вони завантажувалися комп'ютерами та 

відправлялися на адресу іншого заводу тієї ж компанії, розташованого в 

Токіо. З Бостона ці завантажені комп'ютерами контейнери прямували 

автомобілями до Нью-Йорка, звідки транспортувалися авіакомпанією 
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Japan Airlines. Після розвантаження в Токіо контейнери завантажувалися 

фотоапаратами фірми "Olympus" і прямували в США. Цей вантаж 

проходив океанським судном судноплавної компанії "Maersk Line" до 

Лонг Біч, звідти автотранспортом в аеропорт Лос-Анджелеса, звідки один 

із контейнерів доставляли літаком авіакомпанії Атегісап Airlines у Чікаго, 

а інший - до Нью - Йорка. Після доставки фотоапаратів у ці два пункти 

обидва контейнери завантажувалися експедиторами попутним 

генеральним вантажем і відправлялися в пункт, звідки вони почали свій 

рух - Сан Хуан.  

Перевезення з використанням стандартних контейнерів протягом 

усього маршруту достатньо рідкісні, оскільки дорогі для авіакомпаній 

через значну масу тари. Так, маса тари морських 20-футових контейнерів 

становить 5 тис. фунтів (2,27 т). Однак оскільки фітинги цих контейнерів 

не дозволяють кріпити їх усередині літака, то контейнери стропами 

прикріплюють до піддонів, що збільшує загальну масу тари ще на 800 

фунтів (360 кг).  

Крім цього, застосування стандартних контейнерів не використовує 

повністю об’єм приміщень літака, оскільки їх висота 8 футів, а, 

наприклад, у літаку Boeing 747 вантаж можна штабелювати на висоту 10 

футів. Правда, в цьому випадку можна використовувати спеціальні 

контейнери підвищеної місткості висотою 10 футів, але вони незручні для 

інтермодальних перевезень.  

Під час перевезення на деяких типах літаків, наприклад ДС-10, не 

використовується боковий простір по обидва боки від контейнера. 

Враховуючи, що на чотири одиниці маси вантажу (або тари), який 

перевозиться, витрачається одна одиниця палива, то застосування 

контейнерів може негативно позначитися на економічній ефективності 

перевезень повітряним транспортом. Їх застосування, таким чином, 

обмежиться лише великими літаками на магістральних маршрутах.  

Деякі компанії застосовують схему перевезень, яка не має названих 

труднощів. Так, американська компанія Sea Tigers виконує перевезення 

електронної побутової техніки з Далекого Сходу в морських контейнерах 

морем до порту Лос-Анджелес, потім автотранспортом на термінал 

компанії Flying Tigers y міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса. Тут 

вантаж перевантажується в авіаційні контейнери або на піддони і прямує 

у пункти призначення, розташовані в Європі, США або Південній 

Америці на вантажних літаках Bоeing 747. Час доставки за такої схеми 

становить приблизно половину часу доставки морським шляхом, а потім 

по сухопутному мосту, а вартість - половина вартості доставки тільки 

повітряним транспортом.  

 

 

 



77 

 

 
 

Рис. 5.1. Авіаційні контейнери "Іглу" (ІАТА): 

а) тип 3; б) тип 5 

 

Що стосується спеціальних авіаційних контейнерів, то їх можна 

розділити на два типи: авіаційно-наземні, розміром 8 х 8 х 20, 

пристосовані для літака Boeing 747 та різних типів наземних засобів, і 

авіаційні "Іглу", пристосовані до конкретного типу літака і які не 

відповідають іншому типу літака і габаритам наземних транспортних 

засобів. З огляду на те, що літаки різних конструкцій і типів мають різні 

розміри, то під час перевалки контейнерів з одного типу повітряного 

судна в інший можуть виникати проблеми несумісності. Тому 

вантажовідправник, відправляючи вантаж на піддоні або в контейнері, 

має знати, який це тип літака, на якій палубі розташовуватиметься 

вантаж, інакше в нього можуть виникнути складнощі з прийомом до 

перевезення на даному рейсі або з перевалкою на інший літак, оскільки 

контейнер може не відповідати конкретному типу літака. Маса тари 

авіаційно-наземних контейнерів усього 2200 фунтів (близько 1 т), тобто у 

2 рази менше, ніж у стандартних морських контейнерів.  

Практика показала, що середній розмір відправлень генеральних 

вантажів повітряним транспортом значно менший, ніж на інших видах 

транспорту. Повітряні відправлення - це дрібні відправлення, аналогічні 

відправленням LTL або LCL (менше вантажопідйомності трейлера чи 

контейнера під час перевезення наземними видами транспорту). Навіть 

об'єднані відправлення, організовані експедиторами повітряних 

перевезень, менші за розміром, ніж аналогічні відправлення наземними 

видами транспорту. Тому більшість авіаційних контейнерів має розміри 

менші, ніж 8 х 8 Х 20 футів, і погано пристосовані для інтермодальних 
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перевезень. Авіаційні контейнери "Іглу", що відповідають стандартам 

Міжнародної асоціації повітряного транспорту (ІАТА), сконструйовані 

спеціально для верхньої, головної або нижньої палуби літака і 

забезпечують максимальне використання ширини та інших габаритів 

повітряного судна. Робилися спроби знайти застосування стандартних 

інтермодaльних авіаційно-наземних контейнерів з урахуванням 

дрібнопартійності вантажних відправок. Так, у компанії Boeing була 

реалізована ідея "інтермодальних модулів" - сімейства міцних, легких, 

недорогих, стандартного розміру коробок, в яких можна перевозити 

вантажі будь-якими видами транспорту і які легко перевантажуються з 

одного виду транспорту на інший, включаючи повітряний, автомобільний, 

водний і залізничний. Розміри інтермодальних модулів показано у табл. 

5.4.  

 

Таблиця 5.4 

Розміри інтермодальних модулів 

Найменування 

модуля 

Розміри (у футах) 

ширина висота довжина 

І М 60 3,6 5,0 4,6 

І М 45 3,6   3,7 4,6 

І М 30  3,6 2,4 4,6 

 

Інтермодaльні модулі мають такі переваги:  

1. Легші й дешевші, порівняно зі стандартними авіаційними 

контейнерами.  

2. Допускають багатократне використання, оскільки вони 

багатооборотні.  

3. Якщо вони порожні, їх можна складати.  

4. Кришка забезпечена замковим пристроєм і можливістю 

опломбування вантажу.  

5. Можна переміщати вилковими навантажувачами.  

6. За своїми розмірами вони відповідають габаритам трейлерів, які 

використовуються як у США, так і в Європі. Їх розміри також кратні 

розмірам інтермодальних контейнерів 8 Х 8 к 20 футів.  

7. Оскільки вантажні операції виконуються швидко, використання 

інтермодальних модулів скорочує непродуктивні простої автомобілів під 

час вивезення і доставки вантажів, порівняно з перевезенням окремими 

місцями.  

8. Зручні для збирання вантажних відправлень у різних дрібних 

клієнтів перед магістральним повітряним перевезенням і їх доставкою 

різним споживачам після такого перевезення.  

Не дивлячись на численні переваги, застосування інтермодaльних 

модулів не набуло поширення, можливо, через те, що модулі не такі міцні, 

як піддони з металу чи пластику або звичайні контейнери. Вагові 
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навантаження мають великий вплив на собівартість перевезень на 

повітряному транспорті, тому разом з контейнерами набули поширення 

також перевезення вантажу на піддонах (палетах). Маса піддонів значно 

менша маси контейнера. У той же час піддони також е засобом 

консолідації вантажів, як і контейнери, і також полегшують виконання 

вантажних робіт.  

У результаті всезростаючого обсягу перевезень вантажів 

повітряним транспортом навколо великих аеропортів виникли цілі 

контейнерні станції, де проводяться укомплектування і 

розукомплектування контейнерів. Ці ж роботи можуть виконуватися на 

вантажному терміналі аеропорту, але він зазвичай не справляється з 

піковими навантаженнями. Тому авіалінії, а також вантажні експедитори 

та інші посередники часто користуються послугами контейнерних 

товарних станцій.  

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ. 

 

1. На які групи діляться паромні транспортно-технологічні системи? 

2. Які переваги мають порти? 

3. Які переваги мають перевезення вантажів в судах змішаного 

плавання «річка-море»? 

4. Який мають вигляд ліхтеровозні транспортно-технологічні 

системи? 

5. Які мають переваги ліхтеровозні транспортно-технологічні 

системи в порівнянні з морськими суднами? 

6. Які недоліки має ліхтеровозно транспортно-технологічна 

система? 

7. Сфера використання ролкерної системи перевезень. 

8. Сфера використання касетної системи перевезень. 

9. Сфера використання паромної системи перевезень. 

10. Призначення системи  «мікроміст». 

11. Призначення системи «малий міст». 

12. Призначення системи «сухопутний міст». 
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ЛЕКЦІЯ 6. ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ВИДІВ ТРАНСПОРТУ. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЄДИНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ 

ОБРОБКИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ. 

 

Мета лекції - розглянути основні підходи до формування в Україні 

конкурентоздатних технологій взаємодії видів транспорту для підвищення 

якості транспортного обслуговування вантажовласників. 

План лекції: 

6.1. Взаємодія різних видів транспорту. 

6.2. Характеристика єдиного технологічного процесу обробки 

транспортних засобів. 

6.3. Побудова технологічного графіка обробки вантажного поїзда. 

 

6.1. Взаємодія різних видів транспорту. 

 

3 погляду координації роботи і взаємодії різних видів транспорту 

найбільше значення мають транспортні вузли. У найзагальнішому 

випадку до їх складу можуть входити всі види транспорту, проте частіше 

їх утворюють два - чотири види транспорту. В Україні найбільші 

транспортні вузли включають підприємства залізничного, морського, 

річкового і автомобільного транспорту (Одеса, Київ, Миколаїв та ін.). 

Проте основна маса вузлів утворилася в пунктах стику морського 

(річкового), залізничного і автомобільного транспорту, а також на 

перетині залізничних і автомобільних доріг, водних і трубопровідних 

магістралей.  

Єдність транспортних вузлів як виробничих осередків 

обумовлюється рядом чинників: загальною метою функціонування всіх 

елементів, яка полягає в забезпеченні єдиної для транспорту мети - 

максимального задоволення потреб народного господарства в 

перевезеннях вантажів і пасажирів; міцністю технологічних зв'язків; 

можливістю кооперованого використання трудовик і технічних ресурсів. 

Важливим чинником е також наявність умов для створення єдиної 

(інтегрованої) системи управління транспортним вузлом. Організаційна 

роз'єднаність підприємств, що входять у транспортні вузли, породжує ряд 

проблем, особливо під час здійснення перевалки вантажів. Ці проблеми 

належать до сфери координації роботи і взаємодії різних видів 

транспорту.  

Необхідність забезпечення загальнотранспортних функцій на основі 

координації та взаємодії відчувається на всіх рівнях управління 

транспортом - від міністерства до низових підприємств, які утворюють 

транспортні вузли. Враховуючи це, часто підкреслюють особливу 

значущість проблеми забезпечення загальнотранспортних функцій на 

рівні вузлів, де реалізуються витрати і обумовлюється їх сумарний рівень. 

Дійсно, у вузлах наявний пересувний склад суміжних видів транспорту і 
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відбувається перевалювання вантажів з одного виду транспорту на інший. 

Як і будь-які транспортні системи, транспортні вузли мають 

забезпечувати умови для досягнення якнайкращих результатів виробничої 

діяльності транспортної галузі в цілому. Важливе значення для 

задоволення цієї вимоги на рівні вузлів має взаємодія транспортних 

підприємств, сутність якої розкривається організаційними принципами, 

що передбачають:  

- поєднання часу підходу рухомого складу різних видів транспорту, 

виходячи з напряму перевезень, роду вантажів, виду і типу транспортних 

засобів і їх техніко-експлуатаційних характеристик;  

- скорочення термінів доставки вантажів через забезпечення їх 

перевалювання за прямим варіантом, скорочення тривалості зберігання на 

складах, упровадження логістичних технологій;  

- забезпечення умов, необхідних для своєчасного й ефективного 

регулювання подачі транспортних засобів та обґрунтованого планування 

їх подальшої роботи на основі попередньо оголошених термінів обробки у 

вузлі; - забезпечення умов для оптимальної організації обробки і 

обслуговування транспортних засобів.  

Перераховані принципи відображають сутність організації 

управління транспортним вузлом як цілісної в технологічному сенсі 

системи, складовими елементами якої е підприємства, що взаємодіють у 

вузлі. Найефективніше управління подібними системами, з практичного 

погляду, здійснюється за обов'язкової наявності координуючого елементу 

системи або "центру", яким може бути базове підприємство. Це таке 

підприємство, яке безпосередньо пов'язане з усіма суміжними 

підприємствами і організаціями, що беруть участь у перевалюванні 

вантажів з одного виду транспорту на інший, має у своєму розпорядженні 

все необхідне для комплексного обслуговування транспортних засобів, 

достатні резерви для певного згладжування нерівномірності 

вантажопотоків, концентрує всю інформацію про рух вантажів і 

транспортних засобів, має у своєму розпорядженні ресурси для 

регулювання темпів і ритмічності роботи вузла в цілому.  

Ефективна організація функціонування подібної системи можлива 

за наявності системи єдиних показників роботи підприємств 

транспортного вузла. Подібна система може бути побудована на основі 

принципів обґрунтування критеріїв оптимальності роботи транспорту і 

якості перевезень. За цієї умови як початковий варіант розглянемо таку 

систему показників:  

- обсяг навантаження вантажів з виділенням вантажів імпортних 

прямих, транзитних і змішаних сполучень, прямого водного сполучення 

всього і за видами транспорту; - обсяг вивантаження вантажів із 

виділенням вантажів імпортних прямих, транзитних і змішаних 

сполучень, прямого водного сполучення всього і за видами транспорту;  
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- перевантаження за прямим варіантом, усього і за видами 

транспорту;  

- тривалість знаходження у вузлі з виділенням вантажів за видами 

сполучення і транспорту;  

- наявність у порту імпортних вантажів з більшим терміном 

зберігання,ніж установлено;  

- тривалість стоянки (простою) під вантажними операціями 

рухомого складу (морських і річкових суден, залізничних вагонів і 

автомобілів), що обробляється за участю декількох видів транспорту;  

- статичне навантаження вагона; - відправлення вантажів 

маршрутами;  

- добовий обсяг завезення і вивезення вантажів із залізничних 

станцій, морських і річкових портів.  

Усі ці показники узгоджуються вузлом з параметрами управління, 

які е основою системи організації його роботи і відбиваються в 

організаційно - технологічних документах - Єдиному технологічному 

процесі та Комплексній системі управління роботою транспортного вузла.  

 

6.2. Характеристика єдиного технологічного процесу обробки 

транспортних засобів. 

 

У транспортних вузлах найактивніше відбувається технологічна 

взаємодія, яка охоплює всі рівні управління - від вантажних фронтів до 

системи управління вузлом у цілому. Цей тип взаємодії істотно залежить 

від конкретних умов роботи суміжних підприємств, їх технічної 

оснащеності, вживаної системи організації потоків рухомого складу, 

варіантів перевалювання вантажів, інтенсивності і ступеня 

нерівномірності вантажопотоків, тимчасового режиму роботи 

підприємств, комерційних умов перевезення вантажів, системи і методів 

оперативного планування й управління процесами перевалювання 

вантажів та обробки транспортних засобів. Усі ці чинники в сукупності 

враховуються під час розробки єдиних технологічних процесів роботи 

транспортних вузлів (ЄТПРТВ), параметри яких мають служити основою 

для планування й управління процесами перевалювання вантажів і 

обробки рухомого складу у вузлах. За такої умови ЄТПРТВ необхідно 

розглядати як комплекс завдань планування, мета якого полягає у 

визначенні оптимальних параметрів функціонування транспортного вузла 

як виробничої системи (спеціалізації вантажних фронтів, режимів подачі 

та прибирання транспортних засобів, нормативів їх виробітку тощо). 

Перехід до ЄТПРТВ створює сприятливі умови для подальшого 

підвищення ефективності роботи транспортних вузлів на основі 

суміщеної технології, яка сприяє:  

- поліпшенню координації всіх технологічних процесів, 

здійснюваних у вузлі;  
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- удосконаленню оперативного планування роботи взаємодіючих 

підприємств і вантажовласників;  

- виконанню перевалочних операцій за прямим варіантом;  

- створенню єдиних диспетчерських змін комплексних бригад; 

виявленню "вузьких місць" у розвитку технічного оснащення різних 

ділянок і їх усуненню шляхом проведення відповідних організаційно-

технічних і технологічних заходів;  

- удосконаленню транспортно-експедиційної роботи.  

Таким чином, ЄТПРТВ установлює єдність технології і 

стандартизацію технологічних норм, взаємопов’язаних графіків і 

комплексного планування роботи підприємств різних видів транспорту у 

вузлах. Єдність технологічного процесу роботи підприємств 

транспортного вузла створює передумови й одночасно зумовлює 

необхідність організації управління роботою вузла з єдиного центру. 

Проте через організаційну роз’єднаність видів транспорту створення 

такого центру з правами юридичної особи неможливе. У зв'язку з цим 

управління транспортним вузлом поки може будуватися на основах 

колегіальності, співпраці і спиратися на принципи узгодження планових 

рішень, що виробляються взаємодіючими підприємствами під час 

організації та здійснення процесів перевалювання вантажів і обробки 

транспортних засобів.  

Порядок розробки ЄТП  

Єдиний технологічний процес розробляють у такій послідовності:  

1) детально обстежується і поглиблено вивчається сучасний стан 

пунктів взаємодії у транспортних вузлах, що дозволяє виявити недоліки, 

усунення яких може істотно поліпшити умови взаємодії, іноді навіть без 

значних матеріальних витрат;  

2) раціонально (з використанням економіко-математичних методів) 

розподіляють обсяг перевалювання вантажів у вузлі між пунктами 

взаємодії, окремими каналами кожного пункту відповідно до їх 

спеціалізації. Визначають порядок виробництва операцій з 

транспортними засобами, вагові норми, порядок обміну передачами;  

3) складають графіки єдиного технологічного процесу, які 

включають графіки надходження та виробництва технічних і комерційних 

операцій з рухомим складом взаємодіючих видів транспорту. Наприклад, 

графіки надходження порожнього складу під маршрутне вантаження, 

прибуття суден у пункт взаємодії під вивантаження тощо; графіки роботи 

навантажувально-розвантажувальних механізмів на пунктах взаємодії; 

графіки обробки документів та ін.  

Тривалість технічних, маневрових, комерційних операцій з судами, 

вагонами, автомобілями визначається за існуючими нормативами. У разі 

відсутності нормативів тривалість операцій установлюють за допомогою 

статистичних методів.  
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Практично завжди необхідно встановити економічно доцільні межі 

взаємодії, які враховують зазначені відхилення. 3 цією метою в пунктах 

взаємодії встановлюють "буферні ємності", що дозволяють тимчасово 

гасити коливання транспортних потоків і вантажів. Варіант взаємодії слід 

вибирати на основі техніко-економічних розрахунків, що використовують 

економіко-математичні методи. За допомогою окремих графіків обробки 

транспортних засобів розробляється єдиний суміщений графік, в якому 

відбивається взаємозв’язок основних процесів, що протікають у k-му 

пункті взаємодії, і тривалість виробництва всіх основних операцій з 

перевантаження.  

До системи технічних засобів, що здійснює єдиний технологічний 

процес перевезення, входять пристрої для підготовки вантажу до 

перевезення, вантаження, засоби перевезення, засоби вивантаження і 

укладання на складах. Ці пристрої розрізняються за експлуатаційними 

характеристиками, мають різну вартість, їх використання потребує різних 

експлуатаційних витрат.  

Основні етапи будь-якої комплексної транспортно-технологічної 

схеми.  

І. Починається з моменту випуску продукції до вантаження в 

контейнери або пересувний склад.  

ІІ. Підвезення вантажу до терміналу магістрального транспорту.  

ІІІ. Транспортно-складські операції на етапі вантаження вантажів. 

Для визначення витрат на вантажні роботи слід визначити спосіб 

виконання цих робіт і тил перевантажувального устаткування.  

ІV. Перевезення вантажу магістральними видами транспорту. 

Витрати на перевезення вантажу визначаються залежно від варіанта 

транспортної схеми.  

V. Транспортно-складські операції на етапі вивантаження вантажів.  

VI. Вивезення вантажу з терміналу магістрального транспорту і 

доставка його на постачaльницько-збутові бази.  

VII. Доставка вантажу з бази споживачеві.  

 

6.3. Побудова технологічного графіка обробки вантажного поїзда. 

 

Розглянемо технологічний графік митної обробки вантажного 

поїзда, що прибуває з-за кордону.  

Обробка поїздів та вагонів. Час знаходження вагонів колії 1435 мм 

на перевантажувальній станції доріг нашої країни називається обертом 

іноземного вагону. Цей час підраховується з моменту підписання агентом 

української сторони вагонних відомостей до підписання таких же 

відомостей агентом іншої сторони на приймання вагонів. Найважливіше 

завдання працівників перевантажувальних станцій - максимально 

скоротити оберт іноземних вагонів. Операції з переробки різних категорій 

поїздів такі. Вантажний поїзд, що прибуває з-за кордону, зустрічають на 
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коліях приймання. Оглядачі вагонів на ходу поїзда стежать за станом 

ходових частин, вагарі- приймальники - за станом вантажу на відкритому 

рухомому складі. Списувач списує вагони. Після зупинки поїзда він 

одержує від головного кондуктора натурний лист і звіряє його з натурою. 

Списування складу поїзда відбувається в трьох екземплярах: один - для 

маневрового диспетчера, другий - для технічної контори і третій - для 

контори передачі. На підставі передавальної відомості переписувач 

розмічає натурний лист і склад поїзда. На вагони наноситься така 

крейдова розмітка: дата прибуття, умовне найменування вантажу, його 

вага і кількість місць, станція й дорога призначення. На підставі 

розміченого натурного листа маневровий диспетчер складає план і дає 

вказівку укладальній бригаді розформувати склад поїзда. Черговий по 

станції пред'являє поїзд до прикордонного та митного огляду. Головний 

кондуктор проходить у контору передачі та здає вантажні документи, 

вагонні й передавальні відомості агентові своєї дороги. Останній, 

оформивши їх, здає агентові дороги. Після обробки в конторі передачі 

документи передають у митницю. Працівники контори передачі, митниці, 

контрольно-пропускного пункту, представники карантину й санітарної 

інспекції приймають склад поїзда в натурі за передавальними і вагонними 

відомостями. При цьому звіряють номери вагонів із записаними в 

передавальній відомості, розкривають останні для митного та 

прикордонного огляду. Особливу увагу звертають на цілість обшивки 

кузова, справність пломб і контрольних знаків на пломбах критик вагонів. 

На відкритому рухомому складі перевіряють кількість місць, упаковку 

або стан вантажу, якщо він перевозиться без упаковки, правильність 

навантаження. Вагони приймають у присутності головного кондуктора 

поїзда. Виявивши несправності, складають комерційний акт, який 

підписують представники станції та головний кондуктор. Вагони з 

комерційними неполадками подають на спеціальні колії, де цілісність 

вантажу перевіряють у присутності представників дороги сусідньої країни 

одночасно з митним оглядом.  

Паралельно з комерційним оглядом рухомого складу відбувається 

технічний. Номери вагонів звіряють із номерами, записаними у вагонній 

відомості. Виявлені технічні неполадки записують у спеціальну книгу під 

копірку у двох екземплярах і засвідчують підписами агентів обох сторін. 

Під час зворотного передавання вагонів перші екземпляри додають до 

вагонної відомості. На технічний і комерційний огляд відведено не більше 

1 хв на вісь навантаженого та порожнього вагонів. Якщо агент 

приймаючої сторони протягом цього терміну не встигне оглянути 

пред'явлені йому вагони або не з'явиться для огляду, всі. неперевірені ним 

вагони вважаються прийнятими в технічному плані. Неявка агентів 

сторони, що здає, не припиняє приймання вагонів. Час передавання 

вагонів засвідчують календарними штемпелями, які ставлять агенти обох 

сторін на всіх чотирьох екземплярах вагонних відомостей.  
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На завантажений поїзд, що вирушає за кордон, у процесі 

формування технічна контора підбирає документи і частинами передає їх 

у контору передавання для складання передатної та вагонної відомостей. 

Сформований поїзд переставляють у парк відправлення локомотивом 

колії 1435 мм. Черговий по станції подає його до технічного огляду. 

Одночасно переписувач звіряє номери вагонів з попередньо складеним 

натурним листом, у конторі передавання складають передатні та вагонні 

відомості.  

Після перевірки та митного оформлення документи повертаються з 

митниці в контору передавання, де агент дороги країни здає їх агенту 

іноземної дороги. За час обробки документів у митниці та конторі 

передавання поїзд оглядають працівники прикордонного контрольно-

пропускного пункту і митниці. Послідовність виконання всіх 

технологічних операцій та їх тривалість наведено на рис. 6.1. 

 

 
 

Рис. 6.1. Графік обробки вантажного поїзда після прибуття із-за кордону 

 

Після прибуття з-за кордону черговий по станції подає поїзд із 

порожніми вагонами до прикордонного, митного і технічного огляду. 
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Загальна тривалість обробки поїзда визначається часом на технічний 

огляд. Під час прикордонного та митного огляду на посту, винесеному за 

межі станції, тривалість обробки збільшується на час, необхідний для 

огляду рухомого складу на контрольно-пропускному пункті та 

прямування від станції до посту. У цьому випадку поїзди на посту 

зустрічає наряд контрольно-пропускного пункту, інспектор митниці, 

вагар і працівник контори передавання.  

Оскільки вантажі перевозять в більшості випадків за участю двох і 

6ільше видів транспорту, то дуже важлива їх ефективна взаємодія, що 

здійснюється у транспортних вузлах. Для ефективної роботи різних видів 

транспорту в цих вузлах використовується Єдиний технологічний процес 

обробки транспортних засобів. Єдиний технологічний процес - це 

раціональна система організації роботи видів транспорту, яка пов’язує 

між собою технологію обробки транспортних одиниць у пунктах 

взаємодії і забезпечує єдиний ритм у перевізному та виробничому процесі 

підприємств, що обслуговуються. Під час організації роботи залізничного 

транспорту за єдиним технологічним процесом виконуються такі 

завдання:  

• розробка єдиних графіків виконання операцій з вагонами і 

складами на під'їзних шляхах промислового транспорту;  

• ув'язка єдиної технології маршрутизацією перевезень і планами 

формування поїздів і суден;  

• забезпечення ритмічності вантаження-вивантаження вантажів у 

часі та просторі;  

• розробка узгоджених графіків руху всіх видів транспорту на 

всьому шляху проходження вантажу від пункту відправлення до пункту 

призначення.  

У систему технічних засобів, що забезпечують перевезення 

вантажів за єдиним технологічним процесом, входять пристрої для 

підготовки вантажу до перевезення, навантаження, засоби перевезення, 

засоби вивантаження і укладання на складах.  

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ. 

 

1. Якими чинниками обумовлюється єдність транспортних вузлів? 

2. Сутність організаційних принципів у взаємодії транспортних 

підприємств. 

3. Назвіть систему показників роботи підприємств транспортного 

вузла. 

4. Дайте характеристику єдиного технологічного процесу обробки 

транспортних засобів. 

5. Послідовність розробки єдиного технологічного процесу. 

6. Наведіть послідовність виконання митної обробки вантажного 

поїзда.  
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ЛЕКЦІЯ 7. ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ РІЗНИМИ ВИДАМИ 

ТРАНСПОРТУ, СКЛАДУВАННЯМ ТА ПЕРЕРОБКОЮ ВАНТАЖІВ 

У ТРАНСПОРТНИХ ВУЗЛАХ. 

 

Мета лекції - представити аналіз сучасного стану удосконалення 

логістичного управління в транспортних вузлах та обґрунтувати напрямки 

оптимізації процесів логістичного управління в транспортних вузлах. 

План лекції: 

7.1. Аналіз теоретичних положень концепції логістичного 

управління на транспорті. 

7.2. Аналіз практики логістичного управління різними видами 

транспорту, складуванням та переробкою вантажів у транспортних 

вузлах. 

7.3. Формування цільових функцій для моделей логістичного 

управління в транспортних вузлах. 

 

7.1. Аналіз теоретичних положень концепції логістичного управління на 

транспорті. 

 

Вирішуючи задачі підвищення ефективності процесів 

обслуговування клієнтури транспортних підприємств, необхідно 

враховувати наявність великої кількості факторів, що визначають основні 

параметри технологічних процесів і особливості їх організації. На 

сучасному етапі розвитку транспортної науки найбільш доцільним і 

коректним уважається логістичний підхід до управління, сутністю якого, 

відповідно до [1-3] є підхід системний. В [4] проф. П. Блайк указує на те, 

що «…. системний підхід є одним з основних аспектів сучасної 

логістики». В [5] указується, що основу будови й функціонування 

логістичної системи становить реалізація принципу системного підходу, 

що проявляється, насамперед, в інтеграції й чіткості взаємодії всіх 

елементів логістичної системи. Цей принцип знаходить своє відбиття в 

розробці й виконанні єдиного технологічного процесу виробничо-

транспортної системи, у переході від надання окремих видів послуг, 

транспортних та їх супроводжуючих, до створення виробничо-складських 

і виробничо-транспортних систем. 

Логістичний підхід до управління підприємством націлений на 

забезпечення раціоналізації потокових процесів у рамках керованої 

системи з позиції єдиного ланцюга доставки, інтеграція окремих частин 

якого здійснюється на технічному, технологічному, економічному, 

методологічному рівнях, а мінімізація витрат часу і ресурсів досягається 

шляхом оптимізації наскрізного управління матеріальними, 

інформаційними та фінансовими потоками. Таким чином, логістичне 

управління полягає в цілеспрямованому впливі на логістичні потоки з 

метою синхронізації їхньої взаємодії і досягнення ефекту синергізму. 
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Як головна підсистема загальної системи управління 

підприємством, логістичне управління спрямоване на досягнення 

стратегічних і тактичних цілей розвитку підприємства. 

Загальною метою логістичного управління є реалізація й 

узгодження економічних інтересів безпосередніх і опосередкованих 

учасників підприємницьких процесів через найефективніше використання 

ресурсів в існуючих на даний час умовах господарювання. Загальна мета 

діяльності кожного підприємства конкретизується у підцілях, які 

визначаються потребами оптимізації і раціоналізації підприємницької 

діяльності, розвитком інфраструктури логістичної системи з урахуванням 

чинного законодавства про створення сучасної матеріально-технічної 

бази виробництва і товарного обміну, активного використання 

прогресивних інформаційних технологій.  

Діяльність будь-якого підприємства можна охарактеризувати як 

процес, що постійно повторюється, тому логістичне управління можна 

розглядати як замкнений управлінський цикл, який також постійно 

повторюється. Як циклічний процес логістичне управління розглядають з 

позицій структурного, процесного та функціонального підходів, які тісно 

пов’язані між собою. 

Логістичне управління здійснюється на основі загальних принципів 

управління з урахуванням специфіки логістичної діяльності. Серед 

принципів логістичного управління можна виділити такі: 

- системність і комплексність, які полягають в управлінні всіма 

потоковими процесами у взаємодії та узгодженні окремих етапів бізнес-

процесів з метою оптимізації всієї логістичної системи; 

- узгодження критеріїв оцінки ефективності функціонування 

окремих ланок логістичного ланцюга на мікро- і макрологістичному 

рівнях; 

- організацію обліку витрат на управління матеріальними й 

пов’язаними з ними інформаційними, фінансовими та сервісними 

потоками вздовж усього логістичного ланцюга; 

- активніше використання інформаційних технологій та сучасних 

методів моделювання в управлінні логістичними системами та ін. 

Ефективна діяльність підприємства неможлива без упровадження 

інформаційної системи управління, наявність якої дозволяє швидше 

реагувати на зміни ринку, раціоналізувати управлінський процес, 

автоматизувати здійснення ряду операцій. 

Не зважаючи на багатоаспектність і широту цілей логістичного 

управління, науковці-логісти виділяють спільні цілі, властиві всім 

учасникам логістичних систем [5]. Головними серед них вважаються: 

- удосконалення процесів фізичного переміщення ресурсів і готової 

продукції в усіх структурах, охоплених логістичним управлінням; 
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- гармонізація стратегічних, тактичних і оперативних логістичних 

цілей із загальними цілями і стратегіями підприємств або інших учасників 

логістичного ланцюга; 

- спрямування інтегрованої діяльності учасників логістичного 

ланцюга на ефективне обслуговування клієнта за принципом «висока 

користь – допустимі витрати». 

Проведений в [20] аналіз практичного досвіду управління на 

транспорті дозволяє виділити серед найбільш згадуваних підходів 

маршрутизацію перевезень вантажів, вибір найбільш ефективних моделей 

рухомого складу та навантажувально-розвантажувальних механізмів 

(НРМ), розрахунок оптимальних параметрів системи управління 

запасами, а також розробку графіків роботи. 

Маршрутизація перевезень як метод підвищення ефективності 

транспортного процесу є найбільш поширеною на автомобільному 

транспорті. Це пояснюється найбільш складною системою шляхів 

сполучення, що спричиняє наявність такої великої кількості варіантів, що 

рішення завдання прямим перебором є вкрай складним. На інших видах 

транспорту маршрутизація також використовується, при цьому принцип 

розробки оптимальних маршрутів зберігається. 

Маршрутизація перевезень на транспорті проводиться в кілька 

етапів: 

- визначення відповідного виду маршруту доставки вантажів; 

- розробка моделі транспортної мережі; 

- розрахунок оптимальних трас маршрутів. 

Існує чотири основних види маршрутів доставки вантажів: кільцеві, 

розвізні, збірні й розвізно-збірні. Також часто як окремий вид виділяються 

маятникові маршрути (існує два підвиди: зі зворотним холостим пробігом 

і зворотним навантаженим пробігом). Маятниковий маршрут зі зворотним 

порожнім пробігом є найпростішим випадком маршруту кільцевого 

(маршрут включає тільки одного відправника й одного одержувача), а 

також найпростішим випадком маршруту розвізного (на маршруті є 

тільки один пункт розвозу). Відповідно, маятниковий маршрут зі 

зворотним навантаженим пробігом є найпростішим випадком маршруту 

розвізно-збірного. 

Вибір найбільш ефективних моделей транспортних засобів і засобів 

механізації навантажувально-розвантажувальних робіт проводиться 

найчастіше для обмеженої множини альтернативних варіантів – моделей 

техніки, що є в наявності. У такому випадку, мова йде не про 

оптимальність того або іншого механізму для роботи в заданих умовах 

експлуатації, а про його раціональність, або – про оптимальність на 

множині доступних альтернатив. 

Ключовим фактором, що визначає процес вибору засобів 

переміщення або перевантаження, є критерій порівняльної ефективності. 
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Повний аналіз існуючих критеріїв вибору транспортних засобів з ряду 

альтернативних представлений в [49]. 

У вивченні ефективності використання транспортних засобів чітко 

позначилися два напрямки: аналіз ефективності використання автомобіля, 

що залежить тільки від особливостей конструкції, і аналіз ефективності 

використання рухомого складу, що залежить від організації технічної 

експлуатації парку. 

Перший напрямок – аналіз ефективності використання автомобіля, 

що залежить тільки від особливостей конструкції. Метою даних 

досліджень є найбільш раціональне вдосконалення конструкцій 

транспортних засобів у напрямку спеціалізації й загального підвищення 

їхньої ефективності (Д.П. Великанов, В.А. Ілларіонов й ін.). Автори 

даного напрямку вважають, що оцінка ефективності використання 

автомобілів тільки за собівартістю перевезень, прийнята на 

автомобільному транспорті, є недостатньою, тому що цей показник 

виражає величину витрат лише безпосередньо на здійснення 

транспортного процесу. 

Другим напрямком у вивченні ефективності використання 

транспортних засобів є аналіз ефективності використання рухомого 

складу, що залежить від організації технічної експлуатації парку й 

організації перевізного процесу. В якості підсумкових показників оцінки 

ефективності використання рухомого складу прихильники цього 

напрямку (Л.Л. Афанасьєв, Л.А. Бронштейн, Н.Я. Говорущенко, 

С.Р. Лейдерман, Н.Б. Островський й ін.) приймають продуктивність і 

собівартість перевезень. 

Вибір НРМ зазвичай проводиться з використанням пари критеріїв – 

продуктивності механізму й собівартості виконання робіт. У випадку 

обґрунтування найбільш ефективної моделі НРМ для суб'єкта 

підприємницької діяльності, що безпосередньо надає послуги по 

навантаженню-розвантаженню, в якості критерію порівняльної 

ефективності також доцільно використовувати питомий прибуток. 

До основних розрахункових характеристик системи управління 

запасами традиційно відносять страховий запас, оптимальний розмір 

замовлення, а також графік поповнення й вивозу товарів на складі. 

Страховим запасом називається така мінімальна кількість товару, 

при якій можлива безперебійна робота транспортно-складського 

комплексу. Страховий запас повинен покривати можливі перебої в 

процесі завезення вантажів на склад, і в екстреному випадку (у випадку 

відсутності основних запасів) використовується для забезпечення 

споживачів потрібними їм товарами. Необхідність створення й утримання 

на складі страхового запасу визначається випадковою природою 

величини обсягу вантажів, що завозяться на склад. Економічно доцільним 

розміром запасу є оптимальна вартість (кількість) замовлення, що 

дозволяє мінімізувати змінні витрати. 
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Графік поповнення й вивозу товарів визначається режимом роботи 

торговельних підприємств, що використають послуги складу, а також 

характером попиту на товар (часто ці два фактори взаємозалежні). 

Фактично графік являє собою впорядковану в часі (зазвичай – через рівні 

інтервали часу в контрольні години, наприклад, у годину ранкового 

відкриття складу й вечірнього закінчення його роботи) сукупність значень 

обсягів товару, наявного на складі. Графіки поповнення й вивозу 

використовуються при управлінні запасами в рамках сучасних моделей. 

Напрямок обґрунтування оптимальних параметрів системи 

управління запасами одержав розвиток в одному з напрямків сучасної 

теорії логістики – у логістиці складській. 

Процес розробки графіків спільної роботи транспортних засобів і 

постів навантаження-розвантаження є елементом системного 

централізованого управління. Розробка графіків доцільна в тому випадку, 

коли перевезення здійснюються по спланованих постійних маршрутах 

(найчастіше при розробці графіків узгоджується робота на маятникових і 

кільцевих маршрутах). Тобто графіки спільної роботи розробляють при 

обслуговуванні постійних клієнтів, для яких обсяги перевезень відомі 

заздалегідь і є постійними. 

Спочатку при розробці графіків спільної роботи визначається 

оптимальна кількість постів навантаження-розвантаження, виходячи з 

їхньої пропускної здатності й планованих обсягів перевезення на 

маршрутах, що обслуговуються. Далі графіки складаються для кожного 

поста окремо. 

Суть стандартної методики полягає в розробці такого розкладу 

прибуття транспортних засобів під навантаження (розвантаження), що 

дозволить мінімізувати простої механізмів в очікуванні початку 

навантаження (розвантаження). При цьому мінімізують (в ідеалі – 

повністю усувають) непродуктивні простої, що виникають у ситуаціях: 

- коли транспортний засіб прибув під навантаження 

(розвантаження), а НРМ зайнятий обслуговуванням іншого транспортного 

засобу; 

- коли механізм закінчив навантаження (розвантаження) поточного 

транспортного засобу, а наступний ще не прибув. 

Таким чином, підвищення ефективності процесу доставки вантажів 

забезпечується за рахунок мінімізації витрат на простій транспортних 

засобів у пунктах навантаження (розвантаження), а також за рахунок 

підвищення добової продуктивності НРМ. 

На підставі складених графіків спільної роботи розробляються 

графіки роботи водіїв й операторів НРМ. Обмеженнями для моделі 

складання графіків роботи водіїв й операторів є припустима за трудовим 

законодавством кількість годин роботи й кількість засобів механізації, що 

є в наявності. 
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Аналіз теоретичних розробок з удосконалення процесів управління 

роботою транспортних вузлів на базі логістичних принципів дозволив 

виділити ряд характерних робіт, яким властиві наступні особливості: 

- у більшості робіт [1-5, 8, 14, 16, 17] в якості критерію ефективності 

(цільової функції) використовуються комплексні показники економічного 

характеру, але існують методи і підходи [6, 7, 9, 10, 12, 13, 15], що 

розглядають процеси підвищення ефективності функціонування 

транспортних вузлів на базі технологічних показників; 

- одними з найбільш часто уживаних методів визначення 

оптимальних параметрів роботи транспортних вузлів в проаналізованих 

теоретичних розробках є методи лінійного програмування та їх похідні [1, 

3, 5, 8, 15, 16], при цьому зазвичай використовується інструментарій, 

характерний для вирішення транспортної задачі як різновиду задачі 

лінійного програмування; 

- існуючі теоретичні розробки, як правило, не отримують широкого 

застосування в практиці логістичного управління у зв’язку з відсутністю 

спеціалізованого програмного забезпечення, що реалізує відповідні 

оптимізаційні і раціоналізаційні моделі, а також методичних указівок 

практичного характеру. 

В теоретичних розробках, що використовують в якості критерію 

ефективності показники економічного характеру, найчастіше вживаються 

сумарні витрати: витрати вантажовласників [1], макроекономічні витрати 

[2], сума витрат транспортних і витрат на зберігання [3], витрати на 

затримку при виконанні технологічних операцій [5], сумарні витрати на 

транспортування, зберігання і корегування програм виробництва [8], 

сумарні витрати логістичної системи [14], витрати на перевезення [16]. 

Крім того, в якості економічних показників ефективності також 

використовується прибуток [4, 17] або його похідні [Окороков]. 

Досить поширеним напрямком підвищення ефективності роботи 

підприємств у транспортних вузлах є створення графіків сумісної роботи 

[2, 8, 9]. 

Карієва Я.К. і Камалова Е.А. в роботі [2] для оптимізації процесів 

взаємодії на макрорівні пропонують створити в регіоні систему взаємодії 

суміжних видів транспорту на основі безперервних планів-графіків 

роботи крупних транспортних вузлів. Авторами проведений аналіз 

факторів, що визначають ефективність системи доставки вантажів у 

змішаному сполучні на 5 рівнях (технічному, технологічному, 

економічному, організаційному, комерційно-правовому). 

В структурі економію витрат від використання планів-графіків (ЭПГ) 

виділено при цьому дві складові: 
 

ЭПГ = ЭНХ + ЭОТ, (7.1) 

 

де ЭНХ – народногосподарча складова економічного ефекту, грн; 
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ЭОТ – галузева складова економічного ефекту, грн. 

Народногосподарча складова економічного ефекту виражається 

прискоренням доставки вантажів і скороченням оборотних коштів, що 

вкладені у вантажну масу: 
 

НХ Н

1

Э
365

n
i i i

i

Q U t
Е



  
  , (7.2) 

 

де ЕН – нормативний коефіцієнт ефективності або коефіцієнт 

дисконту; 

Qi – вантажопотік i-огo роду вантажу, що переробляється з 

використанням планів-графіків роботи крупних транспортних вузлів, 

т/рік; 

Ui – ціна 1 т i-огo роду вантажу, грн/т; 

ti – економія часу доставки i-огo роду вантажу, що осягнена завдяки 

прискоренню пропуску перевалочного вантажопотоку по залізничним і 

водним ділянкам маршруту перевезення, включи пункт перевалки, доби. 

Галузева складова економічного ефекту визначається сумою 

економії по залізничному (ЭЖ) і водному (ЭВ) транспорту: 
 

ЭОТ = ЭЖ + ЭВ, (7.3) 

 

Використання системи безперервного планування, на думку авторів, 

потребує додаткових витрат (ЗПГ) у зв’язку із використанням 

комп’ютерної техніки, апаратури збору інформації та її передачі, 

виконання робіт із складання та коригування планів-графіків, взаємному 

узгодженню і ув’язки змінно-добових планів підприємств транспортного 

вузла. Ці витрати пропонується оцінювати по формулі: 
 

ЗПГ = КА · ЕН + СА,  (7.4) 

 

де КА – разові витрати на створення і впровадження комплексу 

засобів, що забезпечують роботу системи безперервного планування в 

транспортному вузлі, грн; 

СА – поточні річні витрати на експлуатацію системи безперервного 

планування, грн. 

Заборський Л.А. в [1] вирішує завдання мінімізації витрат 

вантажовласника при взаємодії різних видів транспорту в системі 

доставки вантажів. Економіко-математична модель враховує можливі 

співвідношення інтенсивності процесів завозу та вивозу вантажів на 

термінальному комплексі. Критерієм оптимальності в запропонованій 

моделі є забезпечення мінімального значення сумарних витрат Ссум в 

порту завантаження при відправці партій вантажу в системі доставки, що 

розглядається: 
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 (7.5) 

 

де 
в

mta  – тарифна ставка за простій залізничних вагонів на протязі 

доби t, грн/ваг.; 

An – акордна ставка на виконання навантажувально-

розвантажувальних робіт (НРР) n-ого виду вантажу, грн/т; 

xpn
C  – питомі витрати, пов’язані зі зберіганням вантажу n-ого виду в 

порту навантаження на протязі доби t, грн/т; 

в

mtq  – кількість вантажу n-ого виду, що надходить в залізничному 

вагоні, т/ваг.; 
'

в

m tq  – кількість вантажу n-ого виду, що надходить у вантажних 

автомобілях, т/авт.; 

Т – тривалість періоду моделювання, доби; 

N – кількість видів вантажу; 

M, M' – кількість типів вагонів та моделей автомобілів відповідно, 

що задіяні при обслуговуванні транспортного вузла. 

В якості параметрів управління в моделі (1.5) використовуються: 
mt

nx  – кількість вагонів m-ого типу з вантажем n-ого виду, що подані 

під розвантаження на протязі доби t, ваг.; 
mt

nu  – кількість вагонів m-ого типу з вантажем n-ого виду, що не 

були подані під розвантаження на протязі доби t, ваг.; 
'm t

ny  – кількість автомобілів m'-ого типу з вантажем n-ого виду, що 

подані під розвантаження на протязі доби t, авт.; 
'm t

nz  – кількість автомобілів m'-ого типу з вантажем n-ого виду, що 

не були подані під розвантаження на протязі доби t, авт.; 
t

nX  – кількість вантажу n-ого виду, що надійшов залізницею і був 

завантажений на судно на протязі доби t, т; 
t

nY  – кількість вантажу n-ого виду, що був завезений автомобільним 

транспортом і завантажений на судно на протязі доби t, т. 

Вирішення задачі (7.5) можливе із використанням методології 

лінійного програмування, це є можливим за рахунок використання в 

моделі порівняльно невеликої кількості керуючих змінних. Але таке 

спрощення є наслідком основного недоліку запропонованого підходу – 

модель не враховує витрати транспортних підприємств та посередників, 

тому системний принцип логістичного управління не реалізується в 

повній мірі. 
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В роботі [3] автором сформульована динамічна транспортна задача 

з затримками для оптимізації взаємодії видів транспорту і крупного 

транспортного вузла (порту). Задача оптимізації процесу функціонування 

транспортної системи визначена як задача мінімізації сумарних 

транспортних розходів и витрат на зберігання. Автором пропонується 

узгоджувати ритми роботи постачальників і споживачів таким чином, аби 

відповідні графіки відповідали можливостям транспорту (при цьому 

показники продуктивності транспорту виступають в якості специфічної 

системи обмежень). 

Новіков П.А. в [5] пропонує подібну методику, де в якості критерію 

оптимальності використовується мінімум транспортних витрат, витрат на 

зберігання, а також витрат на перебудову виробничих програм 

постачальників: 
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   – транспортні витрати, грн; 
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  – витрати на зберігання вантажів, грн; 
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  – витрати на коригування програм виробництва, 

грн.; 

Т – тривалість модельного періоду, діб; 

pi, pj – пункти виробництва і споживання з множини Р, що 

обслуговуються i-им та j-им транспортними засобом відповідно; 

cij(t) – вартість переробки при взаємодії i-ого та j-ого транспортних 

засобів у t-ий період, грн/т; 

uij(t) – обсяг переробки при взаємодії i-ого та j-ого транспортних 

засобів у t-ий період, т; 

ωi(t) – різниця обсягів виробництва для скоригованої програми i-ого 

виду транспорту в t-ий період, т. 

Оптимальне рішення при цьому визначається із урахуванням 

обмежень, що задаються динамікою запасів у постачальників і споживачів 

за умови коригування ритмів виробництва. 

В [5] запропоновані методи оптимізації управління потоками в 

різних зонах з урахуванням їх функціонального призначення. Автором 

показано, що критерії і методи оптимізації будуть різними в різних 

функціональних зонах транспортного вузла. Такий підхід дозволяє 
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побудувати раціональну структуровану технологію взаємодії видів 

транспорту. 

Задачею взаємодії ближчих зон, на думку П.А. Новікова, є 

забезпечення потрібного ритму навантаження. Критерій взаємодії 

формулюється як мінімум наведених сумарних витрат на вантажні й інші 

технологічні операції: 
 

τ ( ) δ ( ) min,i i j j

t i t j

c t c t      (7.7) 

 

де τ ( )i t  – затримка при виконанні технологічної операції i-ого 

типу, що почалася в момент t, год.; 

сі – витрати, пов’язані з одиничною затримкою операції i-ого типу, 

грн/год.; 

δ ( )j t  – затримка при виконанні вантажної операції j-ого типу, що 

почалася в момент t, год.; 

cj – витрати, пов’язані з одиничною затримкою операції j-ого типу, 

грн/год. 

Співвідношення величин сі і сj визначається на підставі ступеню 

завантаженості залізничної станції на підставі результатів імітаційних 

експериментів. 

До зон середньої взаємодії відносяться на морському транспорті – 

судна в акваторії порту, на залізничному – состави на станціях в зоні 

очікування. Зоною очікування є кілька найближчих станцій, які 

використовуються як певного роду накопичувач. Задачею організації 

взаємодії є керований підвід морських суден и залізничних составів у 

транспортний вузол, при цьому критерієм оптимальності є мінімум 

відхилень від заданого ритму прибуття составів на припортову станцію і 

суден до причалів: 

 

τ ( ) τ ( ) min,k k l l

t k t l

c t c t      (7.8) 

 

де τ ( )k t  – затримка в підводі составу k-ого типу за умови, що 

операція підводу почалася в момент t, год.; 

ck – витрати, пов’язані з одиничною затримкою составу k-ого типу, 

грн/год.; 

τ ( )l t  – затримка в подачі судна l-ого типу до причалу за умови, що 

операція підводу почалася в момент t, год.; 

cl – витрати, пов’язані з одиничною затримкою l-ого судна, грн/год. 

Методом оптимізації для зон середньої взаємодії є імітаційний 

метод динамічного узгодження И-МДС на укрупненій моделі, при цьому 

співвідношення величин ck і cl обирається за результатами імітаційних 

експериментів. 
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Основна задача управління взаємодією у транспортному вузлі, 

згідно з [5], витікає з функціональних особливостей зон дальньої 

взаємодії. Для підрозділів залізничного транспорту головною задачею є 

забезпечення функціональної готовності буферної зони. До неї 

включаються зони ближньої і середньої взаємодії, які безпосередньо 

забезпечують завантаження суден. Функціональною готовність є ситуація, 

коли кількості вантажу в буферній зоні (на складах, припортовій станції і 

станціях в зоні очікування) є достатньо для навантаження судна. В якості 

критерію для управління вантажопотоком при цьому пропонується 

використовувати мінімум відхилення від оптимальної границі лінії 

відносного заповнення буферної зони: 

 
* 2

γ γ

γ

( ( ) ) min,
t

q t q   (7.9) 

 

де *

γq  – оптимальний запас вантажу γ-го типу в буферній зоні, т; 

γ ( )q t  – фактичне відносне заповнення буферної зони в момент t, т. 

Методом оптимізації при вирішенні задачі (7.9) П.А. Новіков 

пропонує використовувати строгий метод динамічного узгодження. 

Задача оптимізації структури транспортного вузла в [5] 

формулюється як визначення такої структури вузла, для якої сума С 

витрат на створення мережі логістичних каналів з необхідною 

пропускною здатністю і множини бункерів з необхідною ємністю, а також 

витрат на пропуск потоків є мінімальною: 

 

   

   * * min, θ θ ,

ij ij l l

i j t l t

ij ij l l k

i j t l t

C d c t q c t

u t c q t c k

    

      

 

 
 (7.10) 

 

де dij – пропускна здатність логістичного каналу, т; 

ql – місткість бункеру, ваг.; 

uij (t) – вантажопотік по каналу dij в момент t, т; 

ql(t) – остаток вагонів в бункері в момент t, ваг.; 

cij – капітальні витрати на створення логістичного каналу, що 

приходяться на 1 т вантажу в потоці, грн/т; 

cl – капітальні витрати на створення бункеру, наведені до затримки 

одиниці в потоці, грн/ваг.; 
*

ijc  – експлуатаційні витрати на пропуск одиниці потоку в каналі dij, 

грн/т; 
*

lc  – експлуатаційні витрати, пов’язані з затримкою одиниці потоку 

в бункері ql, грн/ваг.; 
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θk  – об’ємний k-ий показник роботи вузла, отриманий в результаті 

експерименту на моделі; 

θ  – заданий рівень об’ємного показника. 

В роботі [8] Тушина Н.А. зазначається, що ефективною мірою 

зменшення неузгодженості ритмів спільної роботи в транспортних вузлах 

є управління ритмами відправлень. Фактично, при управлінні слід 

впроваджувати адаптивне узгодження ритмів виробництва і споживання. 

Для вирішення цієї задачі Н.А. Тушин пропонує використовувати метод 

динамічного узгодження виробництва і транспортування. Автором в 

моделі (1.6) вводяться корегуючі змінніω ( )i t  в пунктах виробництва, що 

дозволяють врахувати зменшення обсягу виробництва ( )iq t  і відповідне 

збільшення ( 1)iq t   на величину ω ( )i t  з виробничими розходами ( )ic t . В 

якості критерію оптимальності приймається функція сумарних витрат при 

обмеженнях, що задаються в два способи: 

а) за допомогою рівнянь динаміки зміни запасів у постачальника і 

динаміки розміщення виробництва: 

 

( 1) ( ) ( ) ( ) ω ( 1) ω ( )
j

ij ij i ij i i

р Р

и t  и t q t и t t t


       ; (7.11) 

 

б) за допомогою рівнянь динаміки зміни запасів у споживачів: 

 

( 1) ( ) ( ) ( )
j

ij ij ij ij j

р Р

и t  и t и t t q t  


     . (7.12) 

 

Слід зауважити, що в роботах  [5] і [8] пропонується 

макроекономічний підхід, що передбачає наявність чітких планів 

виробництва і транспортного обслуговування. Такий підхід не є 

актуальним в умовах ринкової економіки, тому використання подібних 

моделей управління в транспортних вузлах можливе тільки після їх 

доопрацювання в напрямку врахування випадкової природи попиту на 

виробничі та транспортні послуги. 

Запара Я.В. в роботі [15] пропонує універсальну модель, що 

відображає технологію роботи залізничного вантажного вузла. Вибір 

оптимальної стратегії поведінки транспортного вузла як суб’єкту 

транспортного ринку при змінному вагонопотоці заснований на 

мінімізації сумарних витрат заг

вC  вагоно-годин в залізничному вузлі для n 

типів вагонів. Запропонована модель має наступний вид: 

 

заг в в пер пер тех тех

в м ср м ср м ср

1

min
п

i i i
і

C t U t U t U


         , (7.13) 
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при наявності наступної системи обмежень: 

 
в

cp д T гр л в

тех

cp ст ст

тех вх

тех вих

μ (O ,T ,T ,T , ),

Г( , , ),

μ λ ,

μ λ ,

ki
i

i
i

i
i

i
i

U N

P U P l P

 



 





 










 (7.14) 

 

де в

мt , тех

мt , пер

мt  – час знаходження вагону на вантажній, технічній 

станції та в передавальному русі відповідно, год.; 
в

срi
U , тех

ср i
U , пер

ср i
U  – інтенсивність руху вагонів на вантажній, 

технічній станції та в передавальному русі відповідно, ваг./год.; 

µд – пропускна здатність ділянки дороги, ваг./год.; 

µтех – пропускна здатність технічної станції, ваг./год.; 

OT – технічне оснащення ділянки стаціонарними пристроями; 

Тгр – тип графіку руху; 

Тл – тип локомотиву; 

Тв – тип вантажного вагону; 

Nk – потужність локомотиву що обслуговує відповідну ділянку, кВт; 

Г – провізна здатність ділянки, т/год.; 

Pст – статичне навантаження вагону, т; 

lст – довжина станційних путей, м; 

P – вантажність вагону, т; 

λвх, λвих – вхідна та вихідні інтенсивність ділянок відповідно, 

ваг./год. 

Вирішення задачі (7.13) передбачає, що відомими є функціональні 

залежності д T гр л вμ (O ,T ,T ,T , )kf N  і ст стГ ( , , )f P l P  з відповідної 

системи обмежень. Оскільки дані залежності автором не формалізовані, і, 

навіть, не вказуються способи їх визначення, то застосування 

запропонованої моделі в теоретичних дослідженнях не є можливим без 

додаткових досліджень. Крім того, модель (7.13) є по суті деталізованою у 

відповідності з технологією обслуговування вагонопотоку функцією 

експлуатаційних витрат, і не може бути використана як універсальна для 

оптимізації роботи вузлів інших видів транспорту. 

Ломотько Д.В., Кулешов В.В. і Кулешов А.В. в роботі [16] 

пропонують дворівневу модель, що містить оптимізаційні задачі для 

першого рівня – управління роботою кожного виду транспорту в 

транспортному вузлі, та для другого рівня (координуючого центру) – на 

базі єдиної системи управління парком вантажних вагонів. 
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Перший рівень моделі передбачає вирішення оптимізаційних задач 

лінійного програмування 

 

(П)

1 1

min
kI J

ij ij

і j

C Q
 

  , (7.15) 

 

при наступних обмеженнях: 
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  (7.16) 

 

де Ik – кількість типів рухомого складу або транспортних засобів 

k-ого виду транспорту; 

J – загальна кількість напрямків перевезень; 

Сij – витрати на перевезення 1 т вантажу i-им типом рухомого 

складу 

k-го виду транспорту, грн/т; 

aij – трудомісткість перевезень i-им типом рухомого складу k-го 

виду транспорту на j-му напрямку (зворотна продуктивність), год./т; 

τik – бюджет часу роботи i-го типу k-го виду транспорту, год.; 
(П)

ijQ , (Ф)

ijQ  – запланований і фактичний обсяги перевезень на j-му 

напрямку для i-го типу рухомого складу k-го виду транспорту відповідно, 

т. 

На другому рівні при управлінні передбачається вирішення задачі 

 

(Ф)

1 1 1

min
kIK J

kij kj

k i j

d Q
  

  , (7.17) 

 

із урахуванням наступної системи обмежень: 
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 (7.18) 

 

де К – кількість різних видів транспорту, що взаємодіють у 

транспортному вузлі; 

1

K

k

k

Q


  – загальний обсяг перевезень всіх видів транспорту, т; 

kijd  – питомі витрати на перевезення вантажів i-им типом рухомого 

складу k-го виду транспорту на j-ому напрямку, грн/т. 

Дана дворівнева модель, на відміну від моделі,запропонованій у 

роботі [15], може бути використана в процесі управління взаємодією 

різних видів транспорту. Основним недоліком такої моделі, як і більшості 

інших теоретичних розробок, є використання в якості вихідних даних 

детермінованих показників попиту і економіко-технологічних показників. 

Така особливість суттєво знижує адекватність моделей і, як наслідок, 

коректність результатів їх використання в процесі управління роботою 

транспортних вузлів. 

Більш адекватно описує реальні процеси функціонування 

транспортних вузлів комплекс моделей стохастичного програмування, 

запропонована Ломотько Д.В. в роботі [14]. Особлива увага приділена 

автором залізнично-водним вузлам, технологія роботи яких є найбільш 

критичним випадком при взаємодії залізниці з іншими учасниками 

процесу перевезень. На відміну від традиційних, запропонований в [14] 

підхід передбачає визначення оптимальної маси вантажу в маршруті і 

мінімізацію кількості вантажу «на колесах» з розробкою рекомендацій 

щодо формування єдиної технології функціонування інфраструктури 

залізнично-водного вузла у відповідності із зміною вантажопотоків. 

Кочнева Д.І. в [7] при управлінні роботою транспортних вузлів 

пропонує використовувати імітаційне моделювання для вирішення задач 

прогнозування тривалості оберту контейнерів при альтернативних 

способах організації логістичних ланцюгів, а також задач прогнозування 

часу знаходження контейнера в регіональній транспортно-логістичній 

системі с урахуванням обсягів контейнерооберту в системі, пропускної 

здатності термінальної інфраструктури, а також альтернативних способів 

організації руху матеріального потоку. Слід зазначити, що імітаційне 

моделювання як методологія вирішення задач управління роботою 
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транспортних вузлів набуло широкого розповсюдження в теоретичних 

розробках [22,45,54,55]. Основною перевагою даної методології, крім 

урахування імовірнісної природи технологічних процесів, є можливість 

деталізації існуючих моделей, їх безперервного удосконалення при 

управлінні динамічними системами з метою підвищення адекватності 

реальним процесам. 

Іншим напрямком у визначенні оптимальних рішень при управлінні 

роботою транспортних вузлів є використання прибутку в якості критерію 

ефективності [4, 17].  

Левковець П.Р., Нікітін П.В. та Лабута А.В. в статті [4] пропонують 

для забезпечення координації автомобільного і річкового транспорту в 

вузлах проводити моделювання технологічних процесів і прогнозування 

попиту на перевезення на базі потужностей логістичного центру. 

Координація сумісної роботи автомобільного та річкового транспорту 

розглядається з точки зору забезпечення максимальних обсягів перевезень 

і прибутку підприємств, що є елементами логістичної системи: 

 

 max П max B
ij ij

ij ij ij ij
U U

Q d   , (7.19) 

 

де Uij – управлінські впливи j-го типу в i-ому проміжку часу; 

Пij – прибуток від перевезення вантажу j-им видом транспорту в i-

ий проміжок часу, грн; 

Qij – обсяги перевезень j-им видом транспорту в i-ий проміжок часу, 

т; 

dij – вартість перевезення 1 т вантажу j-им видом транспорту в i-ий 

проміжок часу, грн/т; 

Bij – витрати ресурсів на перевезення вантажу j-им видом 

транспорту в 

i-ий проміжок часу, грн. 

Управлінські рішення авторами  [4] запропоновано обґрунтовувати 

на підставі математичного моделювання роботи рухомого складу, при 

цьому визначення фактичного обсягу перевезень Qф проводиться на 

підставі наступної регресійної моделі: 

 

ф сс в16,4 0,012 158 α 210 βQ А        , (7.20) 

 

де Асс – облікова кількість автомобілів, од.; 

αв – коефіцієнт випуску автомобілів на лінію; 

β – коефіцієнт використання пробігу. 

Модель (7.20) має лінійний вигляд, не зважаючи на очевидну 

кореляцію фактичного обсягу перевезень і фактичної кількості 

автомобілів, що забезпечують функціонування транспортного вузла (яка 

визначається як добуток облікової кількості автомобілів і коефіцієнту 
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випуску автомобілів на лінію), яка обґрунтовує мультиплікативний вид 

регресійної моделі. Крім того, запропонована авторами регресійна модель 

не враховує вантажність автомобілів, що забезпечують виконання 

фактичного обсягу перевезень. Регресійні моделі отримуються на підставі 

аналізу даних про показники функціонування транспортних вузлів, при 

цьому не завжди є можливим зібрати кількість точок даних, достатню для 

забезпечення інформаційної цінності моделі. Наведені зауваження 

свідчать про низьку адекватність аналітичних і статистичних моделей у 

порівнянні із моделями імітаційними. 

Фридріхсон О.В. в роботі [17] пропонує економіко-математичну 

оптимізаційну модель, що дозволяє на підставі сформованої транспортно-

логістичної контейнерної системи доставки продукції максимізувати 

прибуток її учасників за рахунок прискорення процесу просування 

контейнерного. Цільова функція моделі має наступний загальний вид: 

 

сущ конт

1 1 1

П П П max
m I J

і jj
i i j  

     , (7.21) 

 

де m – кількість видів вантажу, що перевозяться; 

Пi – прибуток від реалізації продукції і-го типу, грн; 

Псущ – прибуток від реалізації продукції, доставленої 

вантажоодержувачу по традиційним (існуючим) схемам доставки, грн; 

Пконт – прибуток від реалізації продукції, доставленої 

вантажоодержувачу в контейнерах, грн. 

Для оцінки витрат вантажовідправника (вантажоодержувача) з 

реалізації механізму прискорення контейнерного потоку пропонується 

використовувати комплексний показник Кі питомих витрат на 

прискорення доставки 1 т i-ого виду вантажу по елементам обраної схеми 

доставки на 1 годину: 

 
( )

( ) ( )

i

j

i i i
j j j

c
K

t q



 ,         (7.22) 

 

де 
( )i

jc  – вартість виконання j-ої операції, грн.; 

( )i

jt  – тривалість виконання j-ої операції, год.; 

( )i

jq  – потужність вантажопотоку, що обробляється j-ою операцією, 

т. 

Витрати на прискорення Зуск контейнерного потоку пропонується 

оцінювати на підставі виразу 
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   ,                    (7.23) 

 

із урахуванням системи обмежень: 
 

уск

сущ пред потр

З П,

,Q Q Q

 


 
          (7.24) 

 

де ΔП – приріст сумарного прибутку учасників процесу 

доставки, грн; 

Qi – прибуток від реалізації продукції і-го типу, грн; 

Qсущ – обсяг реалізації продукції, доставленої вантажоодержувачу 

по традиційним (існуючим) схемам доставки, т; 

Qпред – обсяг реалізації продукції, доставленої вантажоодержувачу із 

використанням запропонованих схем, т; 

Qпред – потреба вантажоодержувачів у продукції, т. 

Наведена модель є макроекономічною, тому не дозволяє детально 

розглянути технологію роботи підприємств у транспортному вузлі. Для 

прийняття управлінських рішень використовуються укрупнені економічні 

і технологічні показники, що суттєво знижує коректність відповідних 

результатів. 

Існуючі теоретичні розробки в області підвищення ефективності 

функціонування транспортних вузлів, крім критеріїв ефективності 

економічного характеру, використовують також технологічні показники: 

обсяг страхового запасу, час поповнення запасів, час переробки в 

транспортному вузлі [6], тривалість обороту контейнеру [7], частка 

перевалки вантажів по прямому варіанту [9], продуктивність 

транспортного вузла, частка необоротних контейнерів, тривалість 

обробки контейнеру, частка браку при обробці потоку вантажів [10], 

ймовірність відправки партії вантажу для окремого замовника [12], 

сумарні динамічні ресурси часу [13], сумарний час простою вагонів у 

транспортному вузлі [15, 18]. 

Слід зауважити, що для теоретичних підходів, які використовують 

технологічні критерії ефективності, характерними є багатокритеріальні 

підходи [6, 10]. Це пов’язано з тим, що процеси функціонування 

транспортних вузлів є складними, характеризуються великою кількістю 

учасників, що мають різні інтереси, які відображаються, відповідно, 

різними показниками. Вирішення багатокритеріальних задач потребує, як 

правило, згортки критеріїв в інтегральний показник. Найбільш 

адекватними інтегральними показниками, які, до того ж, мають 

конкретний сенс, є економічні показники (саме з цієї причини теоретичні 

підходи, що використовують в якості цільових функцій критерії 

економічного характеру, є, як правило, однокритеріальними). Таким 



106 

 

чином, можна зробити висновок, що при розробці моделей управління 

роботою транспортних вузлів як складних технологічних систем 

доцільним є використання інтегральних показників економічного 

характеру. 

 

7.2. Аналіз практики логістичного управління різними видами 

транспорту, складуванням та переробкою вантажів у транспортних вузлах 

 

Незважаючи на те, що застосування логістичних підходів в 

економіці України обумовлене сучасними реаліями, управлінню 

підприємствами на засадах логістичних методів приділяється поки що 

недостатньо уваги порівняно із розвиненими країнами. Зарубіжні компанії 

давно й успішно використовують логістичні підходи, тоді як українські 

підприємці роблять тільки перші кроки в цьому напрямку. 

Труднощі імплементації основних положень логістики на 

вітчизняних підприємствах полягають, насамперед, у нестабільності 

економіки України, а найважливіші проблеми, пов’язані з ефективним 

використанням логістики у вітчизняному підприємництві, на думку 

науковців [2, 3], можна поділити на об’єктивні й суб’єктивні. 

Об’єктивними причинами є недосконалість методологічної бази 

впровадження логістики в реальний сектор економіки України; 

невизначеність меж використання логістики в існуючих господарських 

системах; нестійке правове поле діяльності підприємницьких структур, а 

також непродумана система оподаткування; відсутність необхідної 

структуризації діяльності господарських систем, яка потрібна для 

впровадження логістики; значний моральний і фізичний знос виробничого 

устаткування; слаборозвинена транспортна інфраструктура, яка не 

відповідає сучасним вимогам (високий ступінь фізичного і морального 

зносу транспортних засобів і, як наслідок, низька ефективність їх 

функціонування); низький рівень розвитку виробничо-технічної бази 

складського господарства; недостатній рівень розвитку й використання 

сучасних систем електронних комунікацій, електронних мереж, систем 

зв’язку та телекомунікацій. 

Суб’єктивними причинами є відсутність кваліфікованих фахівців з 

логістики і потенційне небажання менеджерів змінювати сталі стереотипи 

роботи на тлі загальної низької правової й управлінської культури. 

Начальники служб постачання, доставки, продажів, які звикли виконувати 

свої традиційні функції, перешкоджають упровадженню наскрізної схеми 

управління матеріальними потоками підприємства, оскільки цілі 

логістики не збігаються з цілями окремих функціональних підрозділів. 

Більше того, окреме підприємство, оптимізоване з погляду логістики, 

може виявитися неоптимальною ланкою в загальному логістичному 

ланцюзі у зв’язку з тим, що логістичний підхід передбачає включення в 

ланцюг безпосередньо виробничого підприємства і пов’язаних з ним 
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постачальників, посередників, клієнтів. Саме координація роботи 

ланцюга, що складається з різних підприємств, є найважчою при 

використанні логістичних методів управління. 

Найбільш популярною в практиці логістичного управління є 

концепція Just-in-Time (JiТ). Згідно з [33] JiТ є філософією управління, 

суть якої полягає в постійному вдосконалюванні процесів руху товарів і 

відповідних їм інформаційних потоків. У площині теорії логістики JiТ є 

стратегією управління запасами, застосовуваною з метою інтенсифікації 

повернення інвестицій шляхом зменшення рівня запасів для всього 

виробничо-складського процесу. У випадку коректного використання при 

управлінні розвитком транспортних вузлів стратегія JiТ забезпечує високі 

результати при поверненні коштів, інвестованих в розвиток 

обслуговуючої системи, а також суттєво збільшує рівень якості й 

продуктивність. Найбільш популярною технікою практичної реалізації 

реактивної стратегії формування запасів у рамках концепції управління 

JiТ є Kanban. Впроваджені в процес логістичного сервісу карти Kanban 

відображають кількість вантажних пакетів й містять про них певну 

поточну інформацію (назва, символ, місце складування, рід, кількість і 

місткість навантажувальної ємності, інформація про постачальника і т.д.). 

Найбільш перспективним при організації процесів функціонування 

транспортних комплексів, на думку великої кількості вчених і практиків 

[30, 51], є комплексне управління якістю Total Quality Management (TQM) 

– концепція управління складними технологічними системами (до яких, в 

тому числі, відносяться транспортні вузли), відповідно до якої логістична 

система управляється таким чином, щоб сконцентруватися на всіх 

важливих для споживачів вимірах якості [30]. Сутність постійного 

вдосконалення полягає в тому, що за природою складних технологічних 

систем завжди існує можливість впровадження заходів з їх 

вдосконалення, незалежно від того, якими є поточні показники 

функціонування системи. 

Досить поширеною на протязі останнього десятиріччя є концепція 

Efficient Consumer Response (ECR) – філософія нового підходу до 

врегулювання інтересів учасників ринку, в тому числі – учасників ринку 

транспортних послуг. Метою даної концепції при логістичному 

управлінні є заміщення конкуренції між суб’єктами транспортного ринку 

їхньою спільною роботою. Як випливає з результатів великої кількості 

досліджень у даній області, більш тісне співробітництво постачальників з 

виробником може принести до 30 % зниження операційних витрат у всій 

системі [52]. ECR як часово-орієнтована логістична стратегія є сучасною 

стратегією дистрибуції товарів різних асортиментних груп, що поєднує в 

ланцюгу поставок виробників, дистриб’юторів і торговельні організації з 

метою побудови ефективної за критерієм витрат системи, яка реагує на 

потреби споживачів транспортних послуг. 
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Концепція Lean Management згідно з [53] є постулатом в сучасній 

практиці логістичного управління, суттю якого є необхідність 

удосконалювання всіх структур, процесів і потоків. Lean Management є 

так називаною концепцією «підприємства виснаженого». Концепція Lean 

зазвичай визначається як планомірне усунення таких заходів, що 

виконуються в процесі надання послуги, які не збільшують безпосередню 

цінність послуги для кінцевого споживача. 

Іншим інструментом, що використовується в сучасній практиці 

логістичного управління, є Time Based Management (TBM) – концепція 

управління, яка підкреслює стратегічне значення часу в створенні й 

реалізації доданої вартості. TBM поширює принцип JiТ на всі 

технологічні процеси, що реалізуються в логістичній системі. У рамках 

TBM окрему роль відіграє концентрація на процесах – це свідчить про 

певні загальні цілі цієї концепції, а також реінжинірингу й TQM. TBM 

акцентує увагу на тривалості часу реалізації стратегій і заходів, при цьому 

показник часу є основним критерієм оцінки ефективності процесу 

функціонування системи. 

Досить широке застосування в практиці управлінні логістичними 

системами має підхід ABC – метод управлінського обліку, основою якого 

є облік вартості технологічних операцій. Предметом аналізу витрат на 

заходи ABC є об’єкти (процеси), які фактично функціонують у 

логістичній системі, такі як наприклад, постачальники, продукція, 

одержувачі, а також будь-які функції, наприклад, поставка, складування, 

дистрибуція й ін. [53]. 

Одним з найбільш перспективним в практиці управління 

складськими процесами в транспортних вузлах вважається модель VMI 

(Vendor Managed Inventory, відома також як SMI – Supplier Managed 

Inventory). VMI є моделлю управління запасами, суть якої полягає в 

оптимізації ланцюга поставок у результаті управління запасами 

виробника товарів або дистриб’ютора через постачальника, котрий 

ухвалює рішення щодо часу й обсягу партії доставки, гарантуючи 

одночасно доступність продуктів [54]. 

Комплексними моделями управління процесами поставки 

продукції, що отримали розповсюдження в практиці логістичного 

управління в Західній Європі, США та Канаді, є референційні моделі 

ланцюгів постачань SCOR (Supply Chain Operation References). В 

найбільш загальному вигляді застосування vjltks SCOR передбачає 

послідовне виконання наступних етапів [55-57]: 

- визначення основних заходів з удосконалення процесу 

функціонування логістичної системи (Baselining); 

- виділення відповідних показників, пов’язаних з якістю, умовами 

поставок і часом реалізації логістичної послуги (Benchmarking [58]); 
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- проектування бізнес-процесів BPR (Business Process Reengineering) 

– перебудова процесів логістичного обслуговування з метою досягнення 

істотного вдосконалення основних показників ефективності [27, 51, 59]. 

Процеси глобалізації ринків транспортних і логістичних послуг 

обумовили використання в процесі доставки вантажів концепції 

аутсорсінгу – використання при обслуговування замовників послуг 

сторонніх організацій (експедиторів, перевізників, 3PL-операторів та ін.). 

В [60] автори відзначають, що аутсорсінг транспортних послуг приносить 

більші й дуже швидкі ефекти в результаті звільнення великих обсягів 

коштів, заморожених у довгострокових транспортних активах, крім того, 

цей інструмент є простим для реалізації з урахуванням великої кількості 

фірм, підготовлених до комплексного транспортного обслуговування на 

контрактній базі. 

Метою управління запасами є забезпечення їхньої кількості, 

необхідної для виробничого процесу, при найменших витратах. Найбільш 

часто використовуваними методами управління запасами є модель 

постійного обсягу замовлення, модель постійного періоду замовлення, 

модель обсягу замовлення, що визначає момент замовлення в постійних 

циклах замовлення, модель sS, сполучена модель обсягу запасу, що 

визначає момент замовлення, і постійного періоду замовлення, методи 

Wagner-Within’a, а також Silver-Meal’a та ін. 

Система CPFR є системою спільного планування функціонування 

роботою транспортних вузлів, прогнозування попиту й прийняття рішень, 

що стосується частоти поповнення запасів. CPFR була розроблена на базі 

техніки постійного вдосконалювання CPR. Згідно з [60] CPFR – 

сукупність сучасних бізнес-практик, що використовують Internet й 

електронний обмін даними (EDI – Electronic Data Interface), щоб 

радикально знизити рівень запасів і зменшити витрати при одночасному 

підвищенні рівня обслуговування споживача. SPFR базується на 

досягненнях ECR, QR й VMI. 

Аналіз практичних аспектів удосконалення роботи крупних 

транспортних вузлів дозволяє виділити основні проблеми, що виникають 

в практиці управління технологічними процесами переробки вантажів, а 

також методи їх розв’язання (табл. 7.1) [4-7]. 

Крім зазначених проблем, аналіз практики функціонування 

сучасних транспортних вузлів України дозволяє виділити наступні 

проблеми: 

- високі значення середнього часу обробки транспортних пакетів (в 

крупних транспортних вузлах України – близько 10 діб, в зарубіжних – 2 

доби); 

- високі тарифи (Україна займає 2 місце за ціною послуг у світі 

після Китаю); 

- в цілому неефективна взаємодія учасників ринка транспортних 

послуг в процесі доставки вантажів. 
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Інформаційне забезпечення процесів логістичного управління в 

транспортних вузлах є з одного боку інструментом, що підтримує 

основний технологічний процес переробки вантажів, а з іншого – 

окремою самостійною групою методів і підходів, які використовуються в 

практиці логістичного управління.  

Одним з найбільш розповсюджених інформаційних інструментів в 

практиці логістичного управління є система планування матеріальних 

потреб Material Resource Planning (MRP) - сукупність процесів для 

визначення потреб у матеріальних засобах (сировина, матеріали, 

компоненти й т.п.). Головним завданням таких інформаційних систем є 

визначення точної кількості матеріалів і строків доставок таким чином, 

щоб урахувати попит на окремі продукти. Основною метою систем MRP є 

зменшення фінансових витрат за рахунок логістичного управління в 

транспортних вузлах. Це досягається шляхом оптимізації запасів, а також 

оптимізації самого технологічного процесу переробки вантажопотоків. 

Модель планування засобів виробництва MRP II у порівнянні з MRP 

розширена функціями планування виробничих можливостей CRP 

(Capacity Requirements Planning), а також елементами, пов’язаними із 

процесом продажу й підтримуючими процес прийняття рішення на рівнях 

стратегічного управління роботою транспортного вузла. Крім матеріалів, 

пов’язаних безпосередньо з технологічним процесом, MRP II враховує 

також допоміжні матеріали, людські й грошові ресурси, час, основні 

фонди й ін. [12]. 

Американське суспільство управління виробництвом і запасами 

APICS (American Production and Inventory Control Society) розробило в 60-

их роках ХХ століття алгоритм MRP, а потім розвило його до так 

називаного MRP у замкнутій петлі (MRP closed loop), а далі – до MRP II. 

Концепція MRP II була пізніше розширена до MRP II+, а також ERP. У 

цей час під терміном MRP II розуміють як розширений алгоритм 

планування виробництва й потреб у відповідних коштах, так і стандарт, 

розроблений APICS, у якому центральну позицію займає алгоритм MRP 

II. 

Планування засобів підприємства ERP є класом інформаційних 

систем, що забезпечують управління окремим підприємством, або 

взаємодію групи підприємств у складі транспортного вузла, шляхом 

нагромадження даних, а також надання можливості виконання операцій з 

зібраними даними. Процес підтримки прийняття рішення може 

реалізовуватися для всіх рівнів управління або їхньої частини, і полегшує 

оптимізацію використання коштів підприємства, а також процесів, що 

реалізуються всередині підприємства. Системи ERP є модульним 

програмним забезпеченням, тобто складаються з незалежних друг від 

друга, хоч і взаємодіючих між собою, аплікацій, і відносяться до класу 

інтегрованих інформаційних систем (Integrated Systems). 

 



111 

 

Таблиця 7.1 

Практична реалізація заходів логістичного управління переробкою 

вантажів у транспортних вузлах 

Транспортні вузли Проблеми Методи вирішення 

Термінал №9 в Гонконзі (Кітай); 

Контейнерний термінал м. Салерно 

(Італія); 

Контейнерний термінал в Ботанічній 

затоці (Сідней, Австралія); 

Балтійський транспортний термінал 

(Рига, Латвія); 

Контейнерний термінал в Ла-Спеції, 

(Італія); 

Транспортний вузол м. Генуя (Італія) 

Розподіл і 

розміщення 

виробничих 

ресурсів в 

транспортному 

вузлі 

Еволюційне 

програмування, 

мережі Петрі, 

цілочисельне 

програмування, 

лінійне 

програмування 

Порт Русан (Корея); 

Транспортний вузол м. Сінгапуру; 

Контейнерний термінал 

м. Роттердам (Нідерланди); 

Транспортний вузол м. Амстердам 

(Нідерланди); 

Порт м. Лос-Анджелес (США) 

Диспетчеризація 

транспортних 

засобів та 

навантажувачів 

Еволюційні та 

генетичні 

алгоритми; лінійне 

програмування; 

метод гілок та 

границь; метод 

променевого 

пошуку; 

динамічне 

програмування 

Контейнерний термінал м. Салерно 

(Італія); 

Контейнерний термінал 

м. Роттердам (Нідерланди); 

Транспортний вузол м. Амстердам 

(Нідерланди) 

Формування 

стратегії 

функціонування 

Стратегія 

очікування, 

імітаційне 

моделювання 

Контейнерний термінал в Ботанічній 

затоці (Сідней, Австралія); 

Морський порт Лос-Анджелесу 

(США) 

Маршрутизація 

навантажувальни

х механізмів 

Динамічне 

програмування; 

генетичні 

алгоритми, метод 

гілок та границь 

Морський порт Лос-Анджелесу 

(США) 

Виявлення 

«вузьких місць» 

поточної 

технології 

переробки 

вантажів 

Імітаційне 

моделювання 
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 SCM є інформаційним рішенням в області управління ланцюгами 

поставок, що містить сукупність методик реалізації процесів постачання, 

виробництва й продажів у такому виді, який забезпечить максимізацію 

прибутку за рахунок оптимізації вартості матеріалів, послуг 

субпідрядників, а також за рахунок утримання стану їхніх запасів на 

мінімальному рівні, необхідному для забезпечення безперервності 

процесів [61]. Завдяки системам SCM можливою є синхронізація процесу 

руху матеріалопотоку між окремими суб’єктами логістичного ланцюга, 

що істотно полегшує фірмі процес пристосовування до наявного попиту 

на ринку. Усередині SCM дозволяє вирішувати проблеми, пов’язані з 

постачанням, процесом виробництва й дистрибуцією. Ззовні SCM 

інтегрує підприємство з його постачальниками й клієнтами. Рішення SCM 

використовуються насамперед у фазах проектування продукту, вибору 

джерела постачання, прогнозування попиту на вироби, а також 

управління їхньою дистрибуцією. Тому вони містять спеціалізовані 

інструменти, які дають можливість контролювання окремих логістичних 

заходів у транспортному вузлі [12]. 

Завдяки SCM можливим є створення ланцюгів поставок, що 

динамічно реконфігуруються, тобто так званих моментальних ланцюгів 

поставок, які з'являються внаслідок потреб навіть одиничних 

індивідуальних заявок клієнтури. Така конфігурація часто стає чимсь 

більшим, ніж звичайним ланцюгом поставок, оскільки являє собою 

мережу пов'язаних між собою постачальників і партнерів. 

Система DRP (Distribution Resource Planning) є одним з методів 

планування дистрибуції. Вона забезпечує управління процесом поставок 

готової продукції в мережу дистрибуції шляхом розробки прогнозів 

потреб у продукції на кожному рівні мережі – починаючи від нижчого 

рівня (наприклад, пункту продажу деталей), і закінчуючи рівнем вищим 

(наприклад, заводським складом). Вихідні дані для кожного рівня є 

вхідними даними для рівня наступного. Потреби, оцінені для найвищого 

рівня дистрибуції, можуть служити в якості даних вхідних при розробці 

виробничих планів. 

Більш сучасним процесом планування є DRP II. Дана система 

розширена наявністю функцій управління такими об'єктами, як: робоча 

чинність, транспортні й фінансові кошти, або складський простір, як і 

процес комплектування партій, або розташування засобів виробництва у 

транспортних вузлах. 

 

7.3. Формування цільових функцій для моделей логістичного управління в 

транспортних вузлах. 

 

Транспортні вузли є структурними елементами логістичних 

ланцюгів, а в їх складі – елементами технологічних систем доставки 

вантажів, що являють собою сукупність технічних, технологічних, 
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комерційних, правових рішень, які реалізуються із залученням багатьох 

посередників, найчастіше – декількох видів транспорту, та спрямовані на 

організацію і здійснення процесу доставки вантажів від 

вантажовідправника до вантажоодержувача. Відповідно, ефективність 

функціонування транспортних вузлів впливає на ефективність окремих 

логістичних ланцюгів доставки вантажів, і в цілому – на ефективність 

макрологістичних систем регіонів. 

Таким чином, цільові функції моделей логістичного управління в 

транспортних вузлах, мають, в першу чергу, відображати ефективність їх 

функціонування як мікрологістичних систем з однієї сторони, а також їх 

ефективність як складових елементів (підсистем) макрологістичної 

системи ринку транспортних послуг з іншої сторони. 

При аналізі підходів до підвищення ефективності, а також при 

визначенні сутності й типу категорії ефективності, спостерігається 

відносно велика розмаїтість інтерпретацій самої проблеми ефективності, 

розглянутої з різних точок зору. У сучасній літературі предметом дискусій 

на тему ефективності є концепція Logistics Performance Measurement, як 

основа системного аналізу й оцінки результатів, що досягаються у рамках 

організаційної структури логістики й логістичних процесів, орієнтованих 

на створення вартості. 

Під ефективністю логістичних систем у [77] розуміється показник 

(або система показників), що характеризує рівень якості функціонування 

логістичної системи при заданому рівні загальних логістичних витрат. 

Результативність логістичних систем автори характеризують такими 

критеріями, як дієвість, економічність, якість обслуговування споживачів, 

прибутковість і продуктивність. 

Дієвість є ступенем досягнення логістичною системою поставлених 

перед нею цілей. Для оцінки ступеня дієвості рекомендується приймати до 

уваги: 

- кількість замовлень споживачів, що обслуговують; 

- доступність – можливість обслуговування певних категорій 

споживачів; 

- надійність – обслуговування споживачів у відповідності до 

заздалегідь визначених вимог; 

- своєчасність – обслуговування споживачів у необхідний термін. 

Економічність – це ступінь використання логістичною системою 

ресурсів, результативність витрачених коштів. 

Найважливішим показником оцінки ефективності функціонування 

логістичних систем на думку авторів [77] є прибуток, у якій 

відображаються результати всієї логістичної діяльності, – обсяг 

логістичних послуг, продуктивність логістичної системи, рівень витрат, 

наявність непродуктивних витрат і втрат і т.д. Логістичні витрати є 

якісним показником функціонування логістичних систем. Рівень якості 
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логістичного обслуговування прямо пов’язаний з мінімізацією втрат при 

обслуговуванні замовлень споживачів. 

В якості узагальнюючих показників в [78] пропонуються наступні 

абсолютний і відносний показники ефективності логістичних систем: 
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де Еа – абсолютна ефективність логістичної системи; 

Епит – питома ефективність логістичної системи; 

Еi – ефект від обслуговування i-го замовлення; 

Вi – витрати на обслуговування i-го замовлення; 

n – кількість обслужених замовлень за аналізований період. 

Для урахування якості сервісного обслуговування клієнтів можна 

використати показник ефективності логістичної системи наступного виду: 
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де Ki – показник якості обслуговування i-го замовлення. 

До показників оцінки якості логістичного обслуговування 

відносяться: 

- імовірність дефіциту PQ: 
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де Qni – кількість замовлень i-го клієнта, не задоволених 

засобами логістичної системи; 

Qsi – загальна кількість замовлень i-го клієнта; 

n – загальна кількість клієнтів, що обслуговує логістична система; 

- норма насичення попиту Nz: 
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де Zni – загальна кількість наявних запасів i-го виду продукції; 

Ztri – кількість запасів i-го виду продукції, необхідних для 

задоволення всіх замовлень клієнтів; 

k – кількість найменувань продукції; 

- ступінь задоволення очікувань клієнта за часом виконання 

замовлення Т: 
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де toi – час виконання замовлення, очікуваний i-им клієнтом; 

tfi – фактичний час виконання замовлення i-го клієнта; 

- безперебійність виконання логістичних операцій К: 
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де Qoi – кількість замовлень i-го клієнта, виконаних відповідно до 

необхідних строків; 

- гнучкість логістичних операцій F: 
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де Qu – кількість задоволених вимог клієнтів про надання 

додаткових послуг; 

Qw – загальна кількість вимог клієнтів про надання їм додаткових 

послуг; 

- рівень недоліків логістичного обслуговування Y: 
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де Qpr – кількість замовлень, по яких надійшли претензії з боку 

клієнта; 

- надійність логістичного обслуговування N: 
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( , , , , , )Q zN f P N T K F Y .    (7.34) 

 

Калькуляція показників якості проводиться на підставі статистичних 

даних, що є основною перешкодою для їхнього застосування при 

розрахунку ефективних логістичних систем на етапі проектування. 

Показники якості використовуються також для оцінки результатів 

функціонування існуючих логістичних систем. Найбільшим недоліком 

використання сукупності окремих показників є складності при визначенні 

інтегральної оцінки ефективності альтернативних варіантів 

функціонування логістичної системи. 

В [60] автори пропонують продуктивність логістичних систем 

оцінювати за допомогою двох показників: 

– відсоток ідеально реалізованих замовлень; 

– вартість придбання. 

При цьому під ідеальною реалізацією замовлення розуміється 

пунктуальна, безпомилкова доставка продукту в доброму стані (або 

пунктуально й безпомилково виконана послуга), наприклад: 

– партія вантажу прибуде до клієнта в намічений їм термін; 

– партія товару буде повною; 

– фактура не буде містити помилок; 

– товари не будуть ушкоджені під час транспортування: 
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де NΣ – загальна кількість замовлень; 

Nb – кількість замовлень, які були реалізовані не відповідно до 

встановлених стандартів. 

Вартістю придбання є закупівельна ціна продукту, що враховує всі 

витрати, пов’язані з логістичною діяльністю, такі як витрати на транспорт, 

складування, перевантаження, митне оформлення й т.д. 

На [79] відзначається також, що в спеціальній літературі немає 

єдиної погляду щодо питання визначення ефективності функціонування 

логістичних систем. Найчастіше основним критерієм такої ефективності 

вважають мінімізацію логістичних витрат. Орієнтація на мінімізацію 

витрат є актуальної, але за умови досягнення необхідного рівня 

логістичного сервісу. Через подібну неоднозначність розповсюдженою 

останнім часом стала багатокритеріальна оцінка ефективності 

функціонування логістичних систем. 

Для визначення ефективності виконання кількісних завдань 

виробництва в рамках логістичних систем у [80] використовуються 

наступні критерії: 

– наявність необхідної кількості засобів пакетування, 

http://logistic-info.org.ua/
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– ступінь дотримання мінімального часу оберту засобу пакетування. 

До окремих якісних показників функціонування логістичних систем 

відносять також такі показники, як оберт засобів пакетування, час 

простою тари в пунктах перевалки. До критеріїв ефективності, що 

оцінюють ступень забезпечення перевезень технологічними засобами 

відносять наявність необхідної кількості навантажувально-

розвантажувальних механізмів, автомобілів, вагонів тощо. При цьому 

кожна група критеріїв ефективності враховує певну сторону 

технологічного процесу доставки, а не ефективність функціонування 

транспортних вузлів як логістичних систем. 

В одних з перших праць, що присвячені економічній ефективності 

транспортного процесу та визначенню критерію ефективності системи 

доставки у цілому можна віднести [81], в якій в якості критерію 

запропоновано використовувати собівартість доставки вантажу. 

За допомогою вартісних та деяких натуральних показників 

(трудомісткість, енерговитрати), запропонованих в [82], можна оцінити як 

зміни, що відбуваються в окремо взятих підсистемах логістичних систем, 

так і ефективність функціонування системи доставки в цілому. 

Процеси взаємодії елементів у макрологістичних системах доставки 

вантажів характеризуються великою кількістю операцій, що виконуються 

різними підприємствами чи організаціями, тобто у процесі доставки 

приймає участь багато посередників [83]. Тому можна зробити висновок, 

що об’єктом дослідження для більшості задач логістичного управління в 

транспортних вузлах має виступати процес функціонування логістичного 

ланцюга, або – процес взаємодії суб’єктів транспортного ринку в рамках 

логістичного ланцюга. Аналіз існуючих критеріїв ефективності показав, 

що в наукових працях в більшості випадків запропоновані критерії 

ефективності враховують інтереси лише одного суб’єкту ринку 

(вантажовласника чи перевізника) або інтереси двох суб’єктів 

(експедитора та перевізника). 

Розглянуті технологічні критерії не враховують вартісних аспектів 

функціонування транспортних вузлів в умовах макрологістичної системи 

ринку. Більшість існуючих економічних показників не враховують 

інтереси всіх суб'єктів транспортного процесу, а якісні показники в свою 

чергу не враховують в комплексі як технічних особливостей, так і 

вартісних показників, що не дозволяє використати їх для оцінки 

ефективності функціонування транспортних вузлів при вирішенні 

виділених оптимізаційних задач. 

При вирішенні задач оптимізації структури і потужності 

виробничих фондів транспортних вузлів як елементів макрологістичних 

систем пропонується використовувати питомий показник ефективності Ke, 

що є відношенням прибутку від обслуговування клієнтури в 

транспортному вузлі до вартості виробничих ресурсів, які задіяні в 

процесі обслуговування: 
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де обслQ
 – загальний обсяг вантажу, що був перевантажений у 

транспортному вузлі протягом заданого періоду, т; 

Т1т – тариф на переробку 1 т вантажу у транспортному вузлі, грн./т; 

EΣ – сумарні витрати на обслуговування клієнтури в транспортному 

вузлі протягом заданого періоду, грн.; 

CR – сумарна вартість виробничих ресурсів, що використані в 

процесі переробки матеріального потоку, грн. 

Даний критерій містить загальноприйнятий в практиці логістичного 

управління показник (сумарні витрати на обслуговування), але при цьому 

дозволяє врахувати внутрішньо-системну характеристику (вартість 

виробничих ресурсів). Слід відмітити, що сумарні витрати функціонально 

залежать від параметрів попиту та параметрів внутрішньо-системних 

матеріальних, фінансових та інформаційних потоків. 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ. 

 

1. Наведіть визначення логістичного управління. 

2. Що є загальною метою логістичного управління транспортним 

процесом? 

3. Назвіть основні принципи логістичного управління транспортним 

процесом. 

4. Назвіть спільні цілі учасників транспортних процесів. 

5. Які існують практичні підходи до удосконалення логістичного 

управління різними видами транспорту, складуванням та транспортних 

вузлах? 

6. Які критерії ефективності використовуються при обґрунтуванні  

варіантів удосконалення процесів управління робот транспортних вузлів? 

7. Що повинні відображати цільові функції моделей логістичного 

управління в транспортних вузлах? 

8. Які показники характеризують ефективність транспортних 

процесів? 
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ЛЕКЦІЯ 8. ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ВІД 

УДОСКОНАЛЕННЯ ТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕСУ. 

 

Мета лекції - розглянути в транспортних процесах наявність 

невизначеності, конфліктів і змін мети, що викликається впливом на 

транспортні процеси багатої кількості факторів та боротьби учасників за 

обмежені фінансові та матеріальні ресурси. Врахування ризиків при 

управлінні транспортними процесами дозволить зменшити витрати 

суб’єктів процесів. 

План лекції: 

8.1. Оцінка ризиків учасників транспортного процесу. 

8.2. Оцінка ризику виходу на ринок транспортних послуг. 

8.3. Оцінка ризиків учасників транспортних процесів. 

8.4. Оцінка економічного ефекту від вибору оптимальних варіантів 

організації транспортних процесів. 

 

8.1. Оцінки ризиків учасників транспортного процесу. 

 

Функціонування суб'єктів ринку транспортних послуг 

характеризується наявністю невизначеності, конфліктів і мінливістю 

цілей, що обумовлюється впливом на технологічні процеси великої 

кількості випадкових чинників і боротьбою підприємств за обмежені 

фінансові і матеріальні ресурси. Це призводить до виникнення так званих 

ризикових ситуацій при ухваленні рішень експедиторами, перевізниками, 

3PL - провайдерами і вантажовласниками. Облік ризиків при управлінні 

процесом ТП дозволяє понизити можливі збитки суб'єктів ЛС внаслідок 

зміни ситуації на ринку, а також оцінити доцільність тих або інших 

управлінських рішень. 

Згідно [87], ризик визначається як економічна категорія, яка 

відображає особливості сприйняття зацікавленими суб'єктами 

економічних стосунків об'єктивно існуючої невизначеності і 

конфліктності. Невизначеність і конфліктність при управлінні ТП 

проявляються при ухваленні рішень у конкретних ситуаціях взаємодії 

суб'єктів транспортного ринку. Розглянемо наступні види ризиків, 

характерні для процесів ТП: 

- ризик експедитора при виході на ринок транспортних послуг - 

ризик того, що фактичні витрати ТЕП при обслуговуванні заявок 

перевищать фактичний доход; 

- ризики учасників ЛЦ доставки партії вантажу - ризики 

невідповідності фактичних і очікуваних витрат суб'єктів процесу 

доставки. 

Ризик експедитора при виході на ринок відноситься до групи 

ризиків, визначених як вірогідність настання події. Відповідно до [88], під 

ризиком розуміється вірогідність (загроза) втрати особою або 
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організацією частини своїх ресурсів, неотримання доходів або появи 

додаткових витрат в результаті здійснення певної виробничої або 

фінансової політики. Для ситуації виходу експедиційного підприємства на 

ринок транспортних послуг ризиком експедитора є вірогідність 

невиконання умови, тобто мірою ризику r в даному випадку служить 

вірогідність настання протилежної події: 

 

  1 (Д З ) (Д З )FF FF FF FFr p p     ,      (8.1) 
 

де (Д З )FF FFp   - вірогідність того, що прибуток експедитора при 

виконанні заявки перевищить витрати на її обслуговування; 

(Д З )FF FFp   - вірогідність того, що прибуток експедитора від 

виконання заявки буде не більше витрат на її обслуговування. 

У загальному вигляді ризик визначається як будь-який розподіл 

PP , де P  - сукупність всіляких імовірнісних розподілів на (R, B ), R - 

безліч результатів, B  - борелевска σ - алгебра [89]. Якщо при цьому 

безліч результатів лежить у безлічі дійсних чисел R  R , то ризиками є 

розподіли випадкових величин, які можна ототожнювати з функціями 

розподілу на речовій прямій [90]. 

Таким чином, ризики учасників ЛЦ оцінюються як характеристики 

розподілів випадкових величин відповідних складових загального 

критерію ефективності - витрат на доставку партії вантажу. 

Для чисельної оцінки ризиків при ухваленні управлінського 

рішення використовується міра ризику. Найбільш загальним визначення 

міри ризику μ, відповідно до [90], являється деяке відображення 

сукупності імовірнісних розподілів на безліч дійсних чисел : μ : P R

. В якості заходів ризику застосовуються математичне очікування, 

дисперсія, міра очікуваної корисності, міра обуреної вірогідності і інші 

показники. У [88] відзначається, що в якості міри ризику комерційного 

рішення слід рахувати середньоквадратичне відхилення значення 

показника ефективності цього рішення. У [87] вказується, що у разі, коли 

ризик оцінюється як варіабельність відносно очікуваного результату, для 

його оцінки у відносному вираженні використовується коефіцієнт 

варіації. 

 

8.2. Оцінки ризику виходу експедитора на ринок транспортних послуг. 

 

Для чисельної оцінки ризику виходу експедитора на ринок 

необхідні статистичні дані для значень доходу і витрат (або прибутку) 

експедиційного підприємства при обслуговуванні окремих заявок. На 

підставі статистичних даних визначається ймовірність відповідно до (8.1). 

Серед факторів, що визначають вірогідність настання події слід виділити 
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інтервал надходження заявки на ТЕО (відповідно до (5.49) і (5.54) дохід і 

витрати експедитора визначаються тільки цим параметром попиту), а 

також тариф на послуги експедитора, що однозначно визначає його дохід. 

Для проведення експериментальних досліджень по визначенню 

залежності ризику виходу експедитора на ринок транспортних послуг від 

параметрів попиту (інтервалу надходження заявок) і його цінової 

політики (тарифу ТЕП на комплекс послуг, що надаються) розроблена 

імітаційна модель обслуговування експедиційним підприємством потоку 

заявок, алгоритм якої представлений на рис. 8.1. 

Вхідним параметром для алгоритму імітаційного експерименту на 

рис. 8.1 є період моделювання потоку заявок. На підставі даного 

показника проводиться генерація об'єкта rf типу RequestFlow, який 

представляє собою список упорядкованих за часом надходження заявок з 

параметрами, які є значеннями випадкових величин обсягу партії 

вантажу, відстані доставки і інтервалу надходження заявки. Обсяг партії і 

відстань доставки не визначають витрати і дохід експедитора, тому в 

даній імітаційній моделі вони прийняті рівними 0 як реалізації величини з 

нульовими значеннями параметрів розташування, масштабу і форми. 

Значення інтервалів надходження заявок в потоці генерується на підставі 

параметра масштабу математичного очікування mI. 

Для кожного з розглянутих в імітаційному експерименті значень mI 

(з інтервалу від minI до maxI з кроком stI) здійснюється генерація потоку 

заявок, при цьому кількість заявок в потоці N визначається за допомогою 

методу GetRequestsNumber () класу RequestFlow. Для отриманого потоку 

заявок оцінюється ризик виходу експедитора на ринок для всіх 

розглянутих в експерименті значень тарифу експедитора, що задаються в 

циклі змінної Tariff (в інтервалі від minT до maxT з шагом stT). 

Кількість ситуацій обслуговування заявки, для яких прибуток 

експедитора непозитивний, фіксується в змінній n. У циклі з лічильником 

i проводиться розрахунок прибутку ТЕП і збільшення значення змінної n 

на одиницю, якщо виконується умова П 0FF  , де ПFF прибуток 

експедитора. Для кожної пари математичного очікування інтервалу 

надходження заявок і тарифу експедитора таким чином визначається 

значення ймовірності неотримання експедиційним підприємством 

позитивної прибутку міри ризику виходу ТЕП на ринок транспортних 

послуг, як відношення n до кількості заявок в потоці N. 

Розрахунок чисельного значення прибутку ТЕП здійснюється за 

допомогою функції ForwarderProfit класу LogisticChain. Функція має два 

параметри - логічну змінну tariffType і значення тарифу Tariff. 

У разі, якщо tariffType істинно, розрахунок прибутку експедитора 

проводиться на підставі норми рентабельності за формулою 
 

1ч д з обр 1ч обрП ( ) (1 ) Зtrue FF FF FF

FF FF FFs N I t s t R            .      (8.2) 
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Рис. 8.1. Алгоритм імітаційного експерименту для визначення 

залежності ризику ТЕП при виході на ринок транспортних послуг 

 

При цьому значення витрат експедитора при обробці заявки 

визначається за допомогою функції ForwarderExpenses класу 

LogisticChain. 

Для помилкового значення параметра tariffType розрахунок 

прибутку ТЕП здійснюється на підставі фіксованого тарифу TFF за такою 

залежністю: 
 

1ч д з обр 1ч обрП ( )false FF FF FF

FF FFT s N I t s t VAT PT           .   (8.3) 

 

При цьому податок на додану вартість визначається на підставі 

відповідної ставки податку: 
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Tariff = Tariff + stT 

i = i + 1 

П ≤ 0 

ні 

n = n + 1 

N = rf.GetRequests-

Number( ) 

n = 0; i = 0 

B C 

ні 

C D 

Генерація rf 

П = rf.GetRequest[i]. 

LC.ForwarderProfit 

B 

r = n / N 

i = N 

так 

D 

Tariff = 

maxT 

mI = maxI 

ні 



123 

 

Податок на прибуток розраховується відповідно до (5.35) на базі 

значення чистого прибутку в такий спосіб: 
 

0,приЧП 0,

0,01 δ ЧП,при ЧП>0.PT

PT


 
 

,         (8.5) 

 

Чистий прибуток на підставі (5.36) розраховується за формулою 

1ч(опл) з

1ч д з обр 1ч обр

δ
ЧП ( )

100 δ

FF

VATFF FF FF

FF

VAT

s I
T s N I t s t VAT

 
        


.

 (8.6) 
 

Оцінка значень ймовірності виконання події Д ЗFF FF  (або - 

П 0FF  ) проведена для значень середнього інтервалу надходження заявок 

на ТЕО від minI = 1 ч до maxI = 10 год з шагом в stI = 1 год при 

експоненційному розподілі випадкової величини (відповідно до даних 

табл. 2.4), а також значень тарифу експедитора з інтервалу від minT = 5 до 

maxT = 23 $/заявка з шагом в stT = 2 $/заявка (інтервал значень вартості 

послуг експедитора для вантажовласника прийнятий відповідно до 

діючих тарифів на ринку транспортних послуг при перевезенні вантажів 

по Україні). 

Результати імітаційного експерименту, проведеного для періоду 

моделювання в 105 год графічно представлені на рис. 8.2 і 8.3. 

 

 

Рис. 8.2. Результати імітаційного експерименту по визначенню залежно 

ризику виходу ТЕП на ринок від тарифу на послуги і інтервалу 

надходження заявок  
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Рис. 8.3. Залежність ризику виходу експедитора на ринок 

від тарифу на послуги підприємства 

 
Первинний аналіз результатів показує, що ризик виходу 

експедитора на ринок зростає зі зменшенням тарифу на послуги ТЕП і 

збільшенням математичного очікування інтервалу надходження заявок. 

Також слід зазначити нелінійний характер впливу інтервалу і тарифу на 

міру ризику експедитора при виході на ринок транспортних послуг. 

Для визначення функціональної залежності (μ , )I FFr f T , де μI - 

математичне очікування інтервалу надходження заявок, проведено 

регресійний аналіз результатів імітаційного експерименту за допомогою 

вбудованих функцій MS Excel. Результати аналізу для ряду висунутих 

гіпотез про вид залежності представлені в табл. 8.1. 

На підставі даних табл. 8.1 можна стверджувати, що найбільш 

адекватно залежність ризику від інтервалу надходження заявок і тарифу 

описує модель виду 0ln(1 ) lnμ lnI I T FFr a a a T      . Провівши 

експоненцірованіє лівої і правої частини даного рівняння, з урахуванням 

чисельних значень коефіцієнтів регресійної моделі, отримуємо такий 

вираз функціональної залежності ризику виходу ТЕП на ринок від 

математичного очікування інтервалу надходження заявок і тарифу 

експедитора: 
 

0,8588
2,5361 0,8016 0,8588

0,8016

0,0792
1 μ 1

μ

FF
I FF

I

T
r e T  
      .  (8.7) 

 

Отримана залежність дозволяє чисельно оцінити міру ризику 

експедитора для значень математичного очікування інтервалу з діапазону 
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від 1 до 10 год, а також для значень тарифу на послуги експедитора з 

діапазону від 5 до 23 $/заявка. Для значень параметрів поза даних 

діапазонів необхідно програмне моделювання процесу обслуговування 

потоку заявок на ТЕО. 
 

Таблиця 8.1 

Визначення залежності ризику виходу експедитора на ринок 

від інтервалу надходження заявок і тарифу на послуги 

Гіпотеза про вид 

залежності 

Значення 

коефіцієнтів 
R-

квад-

рат 

F-

крите-

рій 0a  Ia  Ta  

0 μI I T FFr a a a T      0,6626 0,0513 -0,0149 0,795 188 

μI I T FFr a a T     - 0,0929 0,0116 0,915 530 

0 lnμ lnI I T FFr a a a T      0,8379 0,2355 -0,1805 0,934 687 

lnμ lnI I T FFr a a T     - 0,3116 0,0948 0,961 1192 
2 2

0 μI I T FFr a a a T      0,6999 0,0039 -0,0005 0,637 85 
2 2μI I T FFr a a T     - 0,0098 0,0009 0,783 177 

0ln lnμ lnI I T FFr a a a T      -0,2535 0,4411 -0,3052 0,796 189 

ln lnμ lnI I T FFr a a T   
 - 0,4181 -0,3885 0,886 381 

0ln(1 ) lnμ lnI I T FFr a a a T     
 -2,5361 -0,8016 0,8588 0,989 4275 

ln(1 ) lnμ lnI I T FFr a a T    
 - -1,0317 0,0256 0,935 700 

 

На підставі (8.7) можна стверджувати, що всередині діапазонів 

розглянутих значень інтервалу надходження заявок і тарифу експедитора 

не існує екстремумів, тобто ризик ТЕП монотонно зростає зі збільшенням 

середнього інтервалу і монотонно убуває зі збільшенням тарифу. Таким 

чином, для мінімізації ризику виходу експедитора на ринок необхідно 

встановлювати верхній граничний рівень тарифу на послуги 

підприємства. 

 

8.3. Оцінка ризиків учасників логістичних ланцюгів доставки вантажів. 

 

Ризики суб'єктів транспортного ринку при взаємодії в процесі 

доставки партії вантажу визначаються наявністю безлічі випадкових 

впливів зовнішнього середовища, що обумовлює стохастичну природу 

показників ефективності технологічних процесів. 

Формалізуємо завдання оцінки ризиків учасників ТП. 

Нехай заявка на ТЕО характеризується наступними 

детермінованими величинами: інтервал надходження заявки на ТЕП щодо 

заявки попередньої Iз, обсяг партії вантажу Qз, відстань доставки Lз. Слід 
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зазначити, що характеристики окремо взятої заявки не є стохастичними, 

на відміну від сукупності послідовних заявок в потоці. 

Суб'єктом, який приймає рішення щодо структури ЛЦ, є 

експедитор. Нехай D – множина можливих рішень; елемент d D  – 

варіант ЛЦ. Множина D кінцева розглянемо наступну сукупність 

альтернативних варіантів ланцюгів доставки вантажів автомобільним 

транспортом: {1 ;2 ;1 ;2 }D F F T T , де 1F – варіант ЛЦ з одним 

експедитором, 2F – варіант доставки з двома експедиторами, 1T – варіант 

доставки за участю вантажного терміналу, 2T – варіант доставки через два 

вантажних термінали. 

Множина станів навколишнього середовища описується множиною 

S. Елемент s S  є вектором, який містить набір значень випадкових 

величин - часових показників, що характеризують технологічні операції 

експедитора (час пошуку перевізника, оператора ПРР, вантажного 

терміналу, експедитора-партнера), власника вантажу (час формування 

транспортного пакета), перевізника (час на простій під завантаженням і 

розвантаженням, а також в митному пункті), вантажного терміналу 

(тривалість вантажно-розвантажувальних операцій, формування 

транспортного пакета, проміжного зберігання вантажу), а також 

швидкості руху автомобілів. 

Якщо середовище знаходиться в стані s і доставка здійснюється по 

d-варіанту ТП, то результат r R  – сумарні витрати учасників процесу 

доставки, визначається як деяка функція r = G(s, d), тобто є значенням 

відображення: 
 

:G S D R  .       (8.8) 
 

При цьому ризик визначається як деяка міра результату на безлічі 

дійсних чисел. Як абсолютної міри ризику учасників ЛЦ будемо 

використовувати математичне очікування сумарних витрат відповідних 

суб'єктів в процесі доставки, а в якості відносної - коефіцієнт варіації 

сумарних витрат. 

Розрахунок значень сумарних витрат експедиторів, 

вантажовласників, перевізників та вантажних терміналів для деякого 

стану зовнішнього середовища s реалізований у відповідних функціях 

ForwarderExpenses, OwnerExpenses, CarrierExpenses и TerminalExpenses 

класу LogisticChain. 

Оцінка ризиків учасників ЛЦ проводиться на підставі сукупності 

значень витрат відповідних суб'єктів, отриманих шляхом моделювання 

технологічного процесу доставки. Достатній обсяг вибірки при цьому 

оцінюється на підставі даних, отриманих в попередньому експерименті. 

Розглянемо ризики суб'єктів процесу доставки в межах однієї 

держави (без перетину митних пунктів) обсягом в 20 т на відстань 1000 

км з інтервалом надходження заявки щодо заявки попередньої, рівним 2 
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год. Моделювання значень витрат здійснюється з використанням 

зазначених вище методів класу LogisticChain. 

Аналіз вибірки результатів моделювання в 400 значень для всіх 

суб'єктів по кожному з варіантів ЛЦ показує що випадкові величини 

витрат учасників процесу доставки розподілені по нормальному закону. 

Для отриманих вибірок достатня кількість спостережень перебуває в 

інтервалі від 1 (для величини витрат вантажовласника) до 17 значень (для 

величини витрат експедитора) при рівні довірчої ймовірності в 0,95. 

Таким чином, результати, отримані на підставі аналізу даних вибіркових 

значень, можна вважати коректними з урахуванням прийнятого рівня 

довірчої ймовірності. 

Графіки функцій щільності розподілу отриманих випадкових 

величин представлені на рис. 8.4-8.7. 

 

 
 

Рис. 8.4. Розподіл витрат експедитора 

для різних варіантів ЛЦ 
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Рис. 8.5. Розподіл витрат вантажовласника 

для різних варіантів ЛЦ 

 

 
Рис. 8.6. Розподіл витрат перевізника 

для різних варіантів ЛЦ 
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Рис. 8.7. Розподіл витрат вантажного терміналу 

для різних варіантів ЛЦ 

 

Аналіз результатів моделювання показує, що ризики різних 

суб'єктів процесу доставки істотно відрізняються як за абсолютним 

показником, так і за відносним. Найбільші ризики по абсолютній величині 

характерні для вантажовласника. Однак при цьому величина витрат 

вантажовласника має наіменший розкид щодо математичного очікування, 

що говорить про найменших відносних ризиках даного суб'єкта ринку. 

Також слід звернути увагу на варіабельність очередності варіантів 

ЛЦ за абсолютним значенням міри ризику для різних суб'єктів. Так, для 

експедитора 1Т-варіант більш прийнятний, ніж 1F-варіант за критерієм 

асолютноого ризику, тоді як для власника вантажу дана послідовність 

зворотна – 1F-варіант ЛЦ прийнятніше, ніж 1Т-варіант. 

Оцінка відносних ризиків (значень коефіцієнта варіації випадкової 

величини витрат) суб'єктів процесу доставки для розглянутого варіанту 

представлена в табл. 8.2. 

На підставі даних табл. 8.2 можна зробити наступні висновки: 

- найбільшими для експедитора ризиками характеризується 

доставка партії вантажу по 2F- і 2Т-варіантам; 

- для перевізника найбільш ризикованою по відносному показнику є 

доставка вантажу по 1F-варіанту; 

- серед всіх суб'єктів ринку найбільші ризики при доставці по 1F-, 

2F- і 2Т-варіантам має експедитор; 

- доставка по 1Т-варіанту найбільш ризикована для вантажного 

терміналу. 
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Таблиця 8.2 

Оцінка відносних ризиків суб'єктів процесу доставки 

для різних варіантів ЛЦ 

Суб'єкт 

процесу 

доставки 

Варіант ЛЦ 

1F 2F 1T 2T 

Вантажовласник 0,0011 0,0015 0,0010 0,0018 

Експедитор 0,0500 0,0941 0,0693 0,1043 

Перевізник 0,0338 0,0242 0,0242 0,0284 

Вантажний термінал - - 0,0927 0,0696 

 

Значення відносної міри ризику суб'єктів ЛЦ повинні 

використовуватися в якості додаткового критерію в процесі прийняття 

рішень при виборі варіанта ЛЦ доставки партії вантажу, якщо значення 

абсолютної міри для альтернативних варіантів мають однаковий порядок. 

 

8.4. Оцінка економічного ефекту від вибору оптимальних варіантів 

організації транспортного процесу доставки вантажів. 

 

Використання найбільш ефективних варіантів ланцюгів доставки 

вантажів можливе за рахунок взаємодії суб'єктів транспортного ринку в 

рамках єдиної системи. Тому ефект від вибору оптимальних варіантів ЛЦ 

є ефектом синергетичним. 

Ефект від управлінського рішення щодо вибору варіанту ТП 

оцінюється щодо інших альтернативних варіантів. Для окремої заявки на 

транспортне обслуговування ефект  app

iE  відносно i-ого варіанту 

визначається наступним чином: 

 

З З Зapp app app app

i i i optE     ,    (8.9) 

 

де З app

i  – різниця між сумарними витратами суб'єктів системи 

доставки по i-ому варіанту й затратами по оптимальному варіанту, 

$/заявка; Зapp

i  – сумарні витрати суб'єктів системи доставки для i-ого 

варіанта ЛЦ, $/заявка; Зapp

opt  – сумарні витрати суб'єктів системи доставки 

для оптимального варіанту ЛЦ, $/заявка. 

Відносно сукупності всіх альтернативних варіантів ефект від вибору 

варіанту оптимального можна оцінити як середнє арифметичне, однак 

більш коректною є оцінка середнього з урахуванням значущості кожного 

з альтернативних варіантів, які оцінюються відповідним значенням 

критерію ефективності: 
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E 









,         (8.10) 

 

де appE  – ефект від вибору оптимального варіанту для окремої 

заявки на транспортне обслуговування, $/заявка; N – кількість 

альтернативних варіантів логістических ланцюгів. 

Використовуючи розроблені моделі (5.54), (5.59), (5.65) і (5.70) для 

розрахунку витрат відповідних суб'єктів процесу доставки, сумарні 

витрати на обслуговування однієї заявки для i-го варіанта ЛЦ можна 

оцінити на підставі середньої кількості заявок, що надходять протягом 

деякого періоду: 

 

м

μ
З Зapp I

i i
T

  ,     (8.11) 

 

де Зi  – сумарні місячні витрати суб'єктів процесу доставки для і-го 

варіанта ЛЦ, $/ період; мT  – величина тимчасового періоду, протягом 

якого розглядається процес надходження заявок на транспортне 

обслуговування, год. 

Тоді формулу (8.10) можна записати у вигляді: 

 

1

м

1

(З З ) З
μ

З

N

i opt i

iI
app N

i

i

E
T





 

 



,       (8.12) 

 

де Зopt  – сумарні витрати суб'єктів процесу доставки протягом 

модельованого періоду часу для оптимального варіанта ЛЦ, $/ період. 

Розглянемо вираз (8.12) для випадку, коли оптимальним є 1F-

варіант ЛЦ: 
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1 2 1 2 1 1 1 2 1 2

м 1 2 1 2

2 2 2 2

1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1

м 1 2 1 2
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м

μ (З З ) З (З З ) З (З З ) З

З З З З

μ З З З З З З З З З З З З
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μ З З З З З (З З З З
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(8.13) 
 

де 
1F

appE  – синергетичний ефект на одну заявку для випадку, коли 

оптимальним є 1F-варіант ЛЦ, $/заявка; 
1З F

, 
2З F

, 
1З T

, 
2З T

 – сумарні 

витрати учасників процесу доставки для 1F-, 2F-, 1T- и 2T-варіантів ЛЦ 

відповідно, $/період. 

Остаточно з (8.13) отримуємо: 

2

2 2 2 2
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1 1

м 1 2 1 2 м
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 (8.14) 

 

Узагальнюючи (8.14) для випадків, коли оптимальними є інші 

варіанти ЛЦ, отримуємо наступну залежність для визначення 

синергетичного ефекту, що припадає на одну заявку: 

 

2

1

м

1

З
μ

З .

З

N

i

iI
app optN

i

i

E
T





 
 
   
 
  




    (8.15) 

 

Синергетичний ефект логістичної системи Eflow для потоку заявок, 

який виникає внаслідок взаємодії суб'єктів, а також внаслідок 

обґрунтування експедитором найбільш ефективних варіантів ЛЦ, можна 

визначити наступним чином: 

 
1 2 1 2

1 2 1 2

F F T T

flow F app F app T app T appE n E n E n E n E        ,    (8.16) 

 

де 1Fn , 2Fn , 1Tn , 2Tn  – кількість заявок в потоці, для яких 

оптимальними є 1F-, 2F-, 1T- і 2T-варіанти ЛЦ відповідно. 
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Слід зазначити, що математичне сподівання суми кількості всіх 

заявок в потоці дорівнює відношенню періоду обслуговування до 

математичного сподівання інтервалу надходження заявок: 

 

м
1 2 1 2

μ
F F T T

I

T
n n n n    .    (8.17) 

 

Оцінка чисельного значення синергетичного ефекту проводиться 

шляхом моделювання процесу обслуговування експедитором потоку 

заявок на протязі періоду Тм. Принциповий алгоритм модуля для 

обчислення значення синергетичного ефекту представлений на рис. 8.8. 

Вихідними даними для оцінки синергетичного ефекту від 

функціонування суб'єктів ринку в рамках ЛЦ є період моделювання Т і 

випадкові величини обсягу партії вантажу sQ, відстані доставки sL і 

інтервалу надходження заявок sI. На підставі даних величин генерується 

потік заявок rf (ініціалізується об'єкт типу RequestFlow). 

Розрахунок синергетичного ефекту проводиться для потоку rf, що 

складається з N заявок (кількість заявок визначається методом 

GetRequestsNumber () класу RequestFlow). Чисельні значення 

синергетичного ефекту підсумовуються в змінної Е, що дорівнює на етапі 

ініціалізації 0. В якості індексу заявок в потоці в алгоритмі 

використовується змінна i. 

Для кожної заявки в потоці послідовно визначається величиною 

витрат на кожному з альтернативних варіантів її виконання, дані значення 

записуються в змінні e1F, e2F, e1T і e2T для 1F-, 2F-, 1T- і 2T-варіантів 

ЛЦ відповідно. Значення витрат визначаються у відповідних функціях 

expenses1F, expenses2F, expenses1T і expenses2T на підставі методу 

CountVarCosts класу LogisticChain. 

Для визначення оптимального варіанту обслуговування поточної 

заявки використовується змінна min, за допомогою якої фіксується 

варіант ЛЦ, що характеризується мінімальними витратами. При 

ініціалізації змінної min присвоюється значення e1F. Далі послідовно 

перевіряється, чи менше значення e2F, e1T і e2T значення змінної min. У 

разі, якщо нерівність істинно, змінної min присвоюється значення 

сумарних витрат перевіряється варіанту. В результаті виконання даних 

операцій змінна min буде містити значення витрат, відповідне 

оптимальному варіанту ЛЦ. 

На наступному етапі алгоритм послідовно перевіряє рівність 

змінних e1F, e2F, e1T і e2T значенням min; в разі, якщо рівність 

підтверджується, до значення змінної E додається величина відносного 

ефекту використання в процесі доставки оптимального варіанту ЛЦ, 

розрахована відповідно до (8.15). 
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Рис. 8.8. Алгоритм визначення значення синергетичного ефекту 

при обслуговуванні експедитором потоку заявок 
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Після того, як алгоритм розпізнає всі заявки в потоці (ознакою даної 

події є виконання рівності i = N), величина синергетичного ефекту 

наводиться до середнього на одну заявку відповідно до (8.12) і (8.17) 

шляхом ділення сумарного ефекту, значення якого після виходу з циклу 

містить змінна E, на N. 

На базі описаного алгоритму в C# програмно реалізована 

імітаційна модель для оцінки синергетичного ефекту від взаємодії 

суб'єктів транспортного ринку при обслуговуванні експедитором потоку 

заявок на перевезення вантажів. 

Результати моделювання з використанням розробленого 

програмного забезпечення показують, що випадкова величина 

синергетичного ефекту має виражений нормальний розподіл. На рис. 8.9 

представлена гістограма розподілу вибірки в 400 значень синергетичного 

ефекту при обслуговуванні експедитором потоку заявок з математичним 

очікуванням величини обсягу партії вантажу в 10 т, середньою відстанню 

доставки в 1000 км і математичним очікуванням інтервалу надходження 

заявок в 4 год. 

 
 

Рис. 8.9. Розподіл випадкової величини синергетичного ефекту 

за результатами моделювання 

 

Результати повнофакторного імітаційного експерименту по 

визначенню впливу на величину синергетичного ефекту параметрів 

потоку заявок, проведеного на підставі плану експерименту з табл. 4.4, 

показують, що математичне очікування інтервалу надходження заявок не 

впливає на середній ефект від взаємодії суб'єктів транспортного ринку в 

рамках ЛЦ. Однак зміна величини середнього інтервалу надходження 

заявок впливає на розкид значень синергетичного ефекту щодо його 

математичного очікування. На рис. 8.10 показані результати моделювання 

400 значень синергетичного ефекту для інтервалу надходження заявок з 
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діапазону від 1 год до 10 год з шагом в 1 год при різних значеннях 

математичних очікувань обсягу партії вантажу і відстані доставки. 

Залежності, представлені на рис. 8.10, дозволяють зробити 

висновок, що з ростом середнього інтервалу надходження заявок 

збільшується варіабельність величини синергетичного ефекту. При цьому 

значення математичних очікувань обсягу партії вантажу і відстані 

доставки не впливають на розкид значень випадкової величини 

синергетичного ефекту щодо його математичного очікування. 

 

 
 

Рис. 8.10. Залежність коефіцієнта варіації випадкової величини 

синергетичного ефекту від середнього інтервалу надходження заявок 

 

Експеримент, проведений для значень математичного очікування 

обсягу партії вантажу з діапазону від 4 т до 20 т з шагом в 4 т і значень 

математичного очікування відстані доставки їх діапазону від 500 км до 

2500 км з шагом в 500 км (для кожної пари параметрів потоку 

аналізувалася вибірка в 400 значень синергетичного ефекту), дозволяє 

стверджувати, що величина синергетичного ефекту лінійно залежить від 

середніх значень обсягу партії і відстані (рис. 8.11). 

Регресійний аналіз, проведений за результатами експерименту, 

дозволив отримати наступну залежність очікуваного значення 

синергетичного ефекту від параметрів обслуговуємого потоку заявок: 

 

μ( ) 1193,27 110,57 μ 0,748 μapp Q LE       ,   (8.18) 
 

де μ( )appE  – математичне очікування величини синергетичного 

ефекту, що припадає на одну заявку в обслуговуємому потоці, $/заявка; 

µQ, µL – математичні очікування випадкових величин обсягу партії 

вантажу і відстані доставки для обслуговуємого потоку заявок, т і км 

відповідно. 

µQ = 20 т, µL = 1000 км

µQ = 20 т, µL = 2000 км

µQ = 20 т, µL = 3000 км

µQ = 10 т, µL = 2000 км

µQ = 30 т, µL = 2000 км

Математичне сподівання інтервалу надходження заявок, год
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Рис. 8.11. Залежність синергетичного ефекту суб'єктів ЛЦ 

від параметрів потоку заявок на транспортне обслуговування 

 

Регресійна модель (8.18) показує, що зі збільшенням середніх 

значень обсягу партії вантажу і відстані доставки зростає величина 

синергетичного ефекту від взаємодії суб'єктів транспортного ринку при 

обслуговуванні заявок від вантажовласників. 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ. 

 

1. Дайте поняття ризику. 

2. Наведіть види ризиків. 

3. Що являється мірою ризику? 

4. Які показники використовуються для виміру ризика? 

5. Який показник використовується в якості вхідного параметру для 

алгоритма імітаціонного експерименту? 

6. Формалізуйте задачу оцінки ризиків учасників транспортного 

процесу. 

7. Як визначається ефект від управлінського рішення по вибору 

варіантів транспортного процесу? 

8. Як визначається синергетичний ефект транспортної системи від 

вибору експедитором ефективних варіантів транспортного процесу? 

9. Які потрібні вихідні дані для оцінки синергетичного ефекту від 

функціонування суб’єктів в транспортному процесі? 

10. Наведіть послідовність етапів, які передбачені в алгоритмі 

визначення значення синергетичного ефекту при обслуговуванні 

експедитором потоку заявок.  
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ЛЕКЦІЯ 9. ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ВІД 

ОБҐРУНТУВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ 

І ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ВПЛИВІВ У МУЛЬТИМОДАЛЬНОМУ 

ТРАНСПОРТНОМУ ВУЗЛІ. 

 

Мета лекції - розкрити два підходу до визначення оцінки 

економічного ефекту – перший: при реалізації параметрів функціонування 

діючих транспортних вузлів відносно характеристик прийнятої технології 

системи обслуговування для діючих транспортних вузлів – прибутку; 

другий для вузлів, які удосконалюються – середнього прибутку для 

множини альтернативних варіантів технологічного процесу. 

План лекції: 

9.1. Обґрунтування оптимальної кількості виробничих ресурсів 

транспортного вузла для обслуговування матеріального потоку. 

9.2. Визначення раціонального варіанту технологічного варіанту 

технологічного процесу обслуговування матеріального потоку у 

транспортному вузлі. 

9.3. Визначення економічного ефекту від обслуговування 

характеристик виробничих ресурсів і організаційних впливів у 

мультимодальному транспортному вузлі. 

 

9.1. Обґрунтування оптимальної кількості виробничих ресурсів 

транспортного вузла для обслуговування матеріального потоку. 

 

Визначення оптимальної кількості обслуговуючих механізмів на 

вантажних фронтах транспортного вузла, а також оптимальної ємності 

складу проводиться на підставі відомих характеристик попиту – 

чисельних параметрів вхідного і вихідного матеріального потоку. 

Оптимальна кількість виробничих ресурсів повинна забезпечувати 

максимально можливе значення критерію ефективності для певних 

характеристик попиту. Оптимальне значення чисельного параметру RX 

визначається як екстремум функції критерію ефективності відносно 

відповідного параметру. 

Розглянемо на прикладі вантажного району «Амур-Гавань» ДРП вид 

функціональної залежності запропонованого критерію ефективності від 

чисельних параметрів виробничих ресурсів для змішаного варіанту 

обслуговування матеріального потоку. На рис. 9.1 – 9.4 представлені 

функціональні залежності критерію ефективності від ємності складу 

транспортного вузла при різній кількості обслуговуючих механізмів на 

фронті вантажних робіт. 
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Рис. 9.1. Залежність критерію ефективності функціонування 

транспортного вузла від місткості складу (1 обслуговуючий НРМ) 

 

 
 

Рис. 9.2. Залежність критерію ефективності функціонування 

транспортного вузла від місткості складу (2 обслуговуючих НРМ) 

 

 
 

Рис. 9.3. Залежність критерію ефективності функціонування 

транспортного вузла від місткості складу (3 обслуговуючих НРМ) 

55,6

55,7

55,8

55,9

56

56,1

56,2

500 600 700 800 900 1000 1100 1200

К
р

и
т
е
р

ій
 е

ф
е
к
т
и

в
н

о
с
т
і 

ф
у
н

к
ц

іо
н

у
в
а
н

н
я
 

т
р

а
н

с
п

о
р
т
н

о
го

 в
у
зл

а

Місткість складу транспортного вузла, т

28,2

28,25

28,3

28,35

28,4

28,45

500 600 700 800 900 1000 1100 1200

К
р
и

те
р
ій

 е
ф

ек
ти

в
н

о
ст

і 

ф
у
н

к
ц

іо
н

у
в
ан

н
я
 

тр
ан

сп
о
р
тн

о
го

 в
у
зл

а

Місткість складу транспортного вузла, т

18,85

18,9

18,95

19

19,05

19,1

500 600 700 800 900 1000 1100 1200

К
р
и

те
р
ій

 е
ф

ек
ти

в
н

о
ст

і 

ф
у
н

к
ц

іо
н

у
в
ан

н
я
 

тр
ан

сп
о
р
тн

о
го

 в
у
зл

а

Місткість складу транспортного вузла, т



140 

 

Аналіз функціональних залежностей на рис. 9.1 – 9.3 дозволяє 

стверджувати, що відносно значення місткості складу транспортного 

вузла існує екстремум, при чому даний екстремум характеризує 

максимально можливе значення критерію ефективності функціонування 

транспортного вузла. Слід зауважити, що значення екстремуму 

функціональної залежності критерію ефективності від ємності складу 

зміщується із зміною значень кількості обслуговуючих механізмів: при 

обслуговуванні матеріального потоку із використанням одного НРМ 

оптимальна місткість складу транспортного вузла становить близько 700 т 

(рис. 9.1), при роботі на вантажному фронті двох НРМ екстремум 

критерію ефективності відповідає значенню місткості складу близько 900 

т (рис. 9.2), а при використанні в процесі обслуговування трьох НРМ 

оптимальна місткість складу становить близько 1100 т (рис. 9.3). 

Подібна ситуація спостерігається для функціональної залежності 

критерію ефективності від кількості НРМ, що задіяні в процесі 

обслуговування матеріального потоку, для різних значень місткості складу 

(рис. 9.4). 
 

 

 

 
Рисунок 9.4 – Залежність критерію ефективності функціонування 

транспортного вузла від кількості обслуговуючих НРМ 

 

Екстремум функціональних залежностей, представлених на рис. 9.4, 

також характеризує максимум критерію ефективності, при цьому 

оптимальна кількість обслуговуючих механізмів змінюється із зміною 

ємності складу транспортного вузла: при ємності складу в 15 тис. т 
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оптимальна кількість НРМ становить 4 одиниці, для ємності складу в 16 

тис. т оптимальна кількість обслуговуючих механізмів становить 5 

одиниць, а при ємності складу транспортного вузла в 17 тис. т оптимальна 

кількість НРМ на фронті вантажних робіт становить 6 одиниць. 

Оскільки екстремум функції критерію ефективності від чисельних 

параметрів виробничих ресурсів характеризує максимум, то для 

визначення оптимальних параметрів виробничих ресурсів необхідно 

вирішити рівняння відносно кількості механізмів, що задіяні в 

обслуговуванні вхідного і вихідного матеріального потоку (
ign  і 

ogn  для 

варіанту обслуговування через склад або 
gn  для прямого і змішаного 

варіантів), а також відносно місткості складу транспортного вузла φwh  

(для варіанту перевалки через склад і змішаного варіантів обслуговування 

матеріального потоку). 

Визначимо вид функціональних залежностей критерію ефективності 

від чисельних характеристик виробничих ресурсів транспортного вузла 

для різних варіантів технологічного процесу на підставі розроблених 

математичних моделей (9.1) – (9.2) функціонування транспортного вузла. 

Для варіанту обслуговування потоку заявок із перевантаженням 

через склад відносно місткості складу φwh  функціональна залежність 

приймає наступний вид: 
 

φ φ 1,1039 φ

1 5 2

φ φ

3 4

φ φ

φ

WH WH wh WH wh WH
e

WH wh WH

k k k
K

k k

   


 
, (9.1) 

 

де  φ

1 1т м ω ζ ω ζ0,00050 μ μ μ μWH i o o ik T T       ; 

 
 

 

0,00521

ωφ

2 1т м ω ζ ω ζ
0,05136 0,07121

ω ζ ζ

ln 0,00032 μ
μ μ μ μ

0,00033 μ ln μ μ

ig og i

WH i o o i

o i o

n n
k T T

    
       
    
 

; 

φ

3 ζ ζμ μ
α

wh
WH i o

wh

B
k    ; 

 φ

4 ζ ζ=μ μWH i o ig og gk n n B    ; 

φ 0,0481 0,0468 0,3913 0,3911 0,1986 0,1284

5 ω ω ζ ζμ μ μ μWH ig og i o i ok n n        . 

 

Диференціюючи (9.1) відносно φwh  після перетворень отримуємо 

наступне рівняння для визначення оптимальної місткості складу: 

 
φ 1,1039 φ 0,1039 φ

1 2 3φ φ 0WH wh WH wh WHq q q     , (9.2) 

 

де φ φ φ

1 3 50,1039WH WH WHq k k   ; 
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φ φ φ

2 4 51,1039WH WH WHq k k   ; 
φ φ φ φ φ

3 1 4 2 3WH WH WH WH WHq k k k k    . 

 

Для кількості розвантажувальних механізмів на фронті 

обслуговування вхідного матеріального потоку функціональна залежність 

критерію ефективності при варіанті обслуговування через склад має вид: 

 
0,0481

1 2 3

4 5

lng ig ig

WH ig WH WH igWH

e g ig

WH ig WH

k n k k n
K

k n k

   


 
, (9.3) 

 

де  1 1т м ω ζ ω ζ0,00521 μ μ μ μg

WH i o o ik T T       ; 

 
 

2 1т м ω ζ ω ζ ω ω

0,05136 0,07121

ζ ζ

0,00521 0,00050 φ

μ μ μ μ 0,00032 μ 0,00033 μ

ln μ μ

og wh

ig

WH i o o i i o

i o

n

k T T

    
 

            
 
   

; 

0,0468 1,1039 0,3913 0,3911 0,1986 0,1284

3 ω ω ζ ζφ μ μ μ μig

WH og wh i o i ok n       ; 

4 ζ ζμ μg

WH i o gk B   ; 

5 ζ ζ ζ ζμ μ φ μ μ
α

ig wh
WH i o wh i o g og

wh

B
k B n        . 

Рівняння для визначення екстремуму функції (9.3) відносно 

кількості механізмів на фронті розвантаження після диференціювання і 

відповідних перетворень набуває виду 

 
0,9519 0,0481

1 2 3 4 5ln 0g ig ig ig ig

WH ig ig WH ig WH ig WH ig WHq n n q n q n q n q          , (9.4) 

 

де 
1 1 4

g g g

WH WH WHq k k   ; 

2 1 4 2 4

ig g g ig g

WH WH WH WH WHq k k k k    ; 

3 3 41,0481ig ig g

WH WH WHq k k    ; 

4 3 50,0481ig ig ig

WH WH WHq k k    ; 

5 1 5

ig g ig

WH WH WHq k k  . 

 

Залежність критерію ефективності функціонування 

мультимодального транспортного вузла від кількості навантажувальних 

механізмів на фронті обслуговування заявок на навантаження для 

технології обслуговування матеріального потоку із перевантаженням 

через склад є аналогічною до відповідної залежності (9.3): 

 



143 

 

0,0468

1 2 3

4 5

lng og og

WH og WH WH ogWH

e g og

WH og WH

k n k k n
K

k n k

   


 
, (9.5) 

 

де

  
 

2 1т м ω ζ ω ζ ω ω

0,05136 0,07121

ζ ζ

0,00521 0,00050 φ

μ μ μ μ 0,00032 μ 0,00033 μ

ln μ μ

ig wh

og

WH i o o i i o

i o

n

k T T

    
 

            
 
   

; 

0,0481 1,1039 0,3913 0,3911 0,1986 0,1284

3 ω ω ζ ζφ μ μ μ μog

WH ig wh i o i ok n       ; 

5 ζ ζ ζ ζμ μ φ μ μ
α

og wh
WH i o wh i o g ig

wh

B
k B n        . 

 

Тоді оптимальне значення кількості навантажувальних механізмів на 

фронті обслуговування вихідного матеріального потоку визначається як 

корінь наступного нелінійного рівняння: 

 
0,9532 0,0468

1 2 3 4 5ln 0g ig ig ig ig

WH og og WH og WH og WH og WHq n n q n q n q n q          , (9.6) 

 

де 
2 1 4 2 4

og g g og g

WH WH WH WH WHq k k k k    ; 

3 3 41,0468og og g

WH WH WHq k k    ; 

4 3 50,0468ig og og

WH WH WHq k k    ; 

5 1 5

og g og

WH WH WHq k k  . 

 

Для варіанту обслуговування матеріального потоку із прямою 

перевалкою залежність критерію ефективності від єдиного керуючого 

фактора – кількості обслуговуючих механізмів на фронті прямої 

перевалки, має наступний вид: 
 

1 2

1,2527

g g
D D D
e

g g

k k
K

n n
  , (9.7) 

 

де

 
ω ζ ω ζ 0,04228 0,04231 0,04228 0,04258

1 1т м ω ω ζ ζ

ζ ζ

μ μ μ μ
ln μ μ μ μ

μ μ

i o o ig

D i o i o

i o g

k T T
B

  
         

; 

0,4896 0,4888 1,4439 1,4417

ω ω ζ ζ

2

μ μ μ μi o i og

D

g

k
B

  
  . 
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Диференціюючи вираз (9.7) відносно кількості навантажувально-

розвантажувальних механізмів, отримуємо рівняння для визначення 

оптимальної кількості механізмів на фронті прямої перевалки: 
 

0,2527

1 2 0g g

D g Dk n k   . (9.8) 

 

Для змішаного варіанту обслуговування матеріального потоку у 

транспортному вузлі функціональна залежність критерію ефективності 

логістичного управління від місткості складу транспортного вузла має 

наступний вид: 
 

φ φ φ 1,3773

1 2 3

φ φ

4 5

lnφ φ

φ

M wh M M whM

e

M wh M

k k k
K

k k

  


 
, (9.9) 

 

де  φ

1 1т м ω ζ ω ζ0,02805 μ μ μ μM i o o ik T T       ; 

 φ 0,03665 0,03040 0,01551 0,03701

2 1т м ω ζ ω ζ ω ω ζ ζμ μ μ μ ln μ μ μ μM i o o i i o i ok T T             ; 

φ 0,2964 0,2808 1,0980 0,4386

3 ω ω ζ ζμ μ μ μM i o i o gk n      ; 

φ

4 ζ ζμ μ
α

wh
M i o

wh

B
k    ; 

φ

5 ζ ζμ μM i o g gk n B    . 

 

Рівняння для визначення оптимальної місткості складу 

транспортного вузла при змішаному варіанті обслуговування, отримане на 

підставі функціональної залежності (9.9), після перетворень приймає 

наступний вид: 
 

φ 2,3773 φ 1,3773 φ φ φ

1 2 3 4 5φ φ φ φ lnφ 0M wh M wh M wh M wh wh Mq q q q q          , (9.10) 

 

де φ φ φ

1 3 40,3773M M Mq k k   ; 
φ φ φ

2 3 51,3773M M Mq k k   ; 
φ φ φ φ φ

3 1 4 2 4M M M M Mq k k k k    ; 
φ φ φ

4 1 4M M Mq k k   ; 
φ φ φ

5 1 5M M Mq k k  . 

 

Функціональна залежність критерію ефективності від кількості 

обслуговуючих навантажувально-розвантажувальних механізмів для 

змішаного варіанту обслуговування має вид 
 

0,4386

1 2

3 4

g g

M M gM

e g g

M M g

k k n
K

k k n





 

, (9.11) 
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де   0,02805 0,03665 0,03040 0,01551 0,03701

1 1т м ω ζ ω ζ ω ω ζ ζμ μ μ μ ln φ μ μ μ μg

M i o o i wh i o i ok T T              ; 

1,3773 0,2964 0,2808 1,0980

2 ω ω ζ ζφ μ μ μ μg

M wh i o i ok       ; 

3 ζ ζμ μ φ
α

g wh
M i o wh

wh

B
k     ; 

4 ζ ζμ μg

M i o gk B   . 

 

На підставі виразу (9.11) отримуємо рівняння для визначення 

екстремуму функції відносно кількості обслуговуючих механізмів: 

 
1,4386

1 2 3 0g g g

M g M g Mq n q n q     , (9.12) 

 

де 
1 1 4

g g g

M M Mq k k  ; 

2 2 41,4386g g g

M M Mq k k   ; 

3 2 30,4386g g g

M M Mq k k   . 

 

Серед отриманих рівнянь для визначення оптимальних чисельних 

параметрів виробничих ресурсів транспортного вузла аналітичне 

розв’язання має тільки рівняння (9.8). На його підставі оптимальна 

кількість навантажувально-розвантажувальних механізмів ˆD

gn  на фронті 

прямої перевалки транспортного вузла визначається наступним чином: 

 
3,957

2

1

ˆ
g

D D
g g

D

k
n

k

 
  
 

. (9.13) 

 

Рівняння (9.2), (9.4), (9.6), (9.10) і (9.12) не мають аналітичного 

розв’язання (дані рівняння використовуються для визначення оптимальної 

кількості виробничих ресурсів транспортного вузла для варіанту 

обслуговування з перевантаженням через склад і змішаного варіанту 

обслуговування). Для визначення їх коренів необхідно використати будь-

який з відомих чисельних методів – метод простої ітерації, метод 

Ньютона, метод хорд і дотичних і ін. [113]. Програмна реалізація 

зазначених чисельних методів міститься в оптимізаційних інструментах 

MS Excel; крім того, у відкритому доступі знаходиться програмна 

реалізація методу хорд і дотичних, розроблена на кафедрі транспортних 

технологій ХНАДУ [114] (цей інструмент використаний у даній 

дисертаційній роботі для пошуку оптимальних параметрів виробничих 

ресурсів мультимодального транспортного вузла). 

Оскільки кількість параметрів, на підставі яких визначається 

критерій ефективності, для варіанту обслуговування через склад (три 

параметри) і змішаного варіанту обслуговування (два параметри) більша 
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за одиницю, то при вирішенні задачі необхідно використовувати методи 

багатомірної оптимізації [115]. Оскільки цільова функція (критерій 

ефективності логістичного управління) залежить нелінійно від вхідних 

параметрів, то прийнятним методом для пошуку значень елементів 

вхідного вектору є градієнтний метод [116]. Але оскільки представлені 

результати моделювання дозволяють визначати локальні екстремуми 

критерію ефективності, то для пошуку сукупності параметрів виробничих 

ресурсів транспортного вузла, що відповідають максимальному значенню 

критерію ефективності, доцільно використовувати метод гілок і границь 

[117]. 

Для визначення сукупності оптимальних параметрів виробничих 

ресурсів пропонується використовувати наступну методику, засновану на 

принципах градієнтного методу і методу гілок і границь: 

1) задаються значення всіх параметрів, крім того, для якого 

здійснюється пошук, на мінімальному рівні (таким чином встановлюється 

корінь дерева для використання методу гілок і границь); згідно з 

інтервалами варіювання параметрів виробничих ресурсів, що 

розглядаються в даній дисертаційній роботі, мінімальне значення 

кількості механізмів дорівнює 1, а нижня границя місткості складу 

транспортного вузла становить 500 т; 

2) визначається оптимальне значення першого параметру при 

встановлених значеннях інших параметрів; отримане значення 

використовується далі при розрахунку оптимального значення наступного 

параметру, що приймався на першому етапі на рівні нижньої границі; 

3) етапи 1 і 2 виконуються до тих пір, поки значення всіх вхідних 

параметрів при наступному розрахунку цільової функції не залишаться 

такими самим, як були на попередньому етапі (тобто до тих пір, поки не 

закінчиться спуск по градієнту); отримана в результаті сукупність 

параметрів є оптимальними чисельними характеристиками виробничих 

ресурсів транспортного вузла. 

Визначимо оптимальну кількість виробничих ресурсів для 

вантажного району «Амур-Гавань» Дніпропетровського Річкового Порту 

для періоду моделювання в один рік. Чисельні параметри попиту на 

обробку транспортних засобів у транспортному вузлі приймаємо у 

відповідності до проведених статистичних досліджень. Значення 

балансової вартості навантажувальних і розвантажувальних механізмів і 

складських приміщень приймаємо як середнє зважене для вантажного 

району на 1.10.2015 р. згідно відомостей підприємства. 

Для варіанту обслуговування матеріального потоку із 

перевантаженням через склад використання запропонованої процедури 

пошуку оптимальних чисельних параметрів дозволило отримати значення 

кількості механізмів на фронті розвантаження ˆ 3WH

ign  , а значення 
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кількості механізмів на фронті навантаження ˆ 3WH

ogn  . При цьому рівняння 

для визначення оптимальної місткості складу приймає наступний вид: 
 

1,1039 1 0,1039 31,44 φ 6,89 10 φ 3,18 10 0wh wh        . (9.14) 

 

Значення коефіцієнтів в рівнянні (9.14) зменшено в 104. 

Використання процедури пошуку кореня з точністю до 100 дозволило 

отримати оптимальне значення місткості складу φ̂ 1026WH

wh   т (табл. 9.1). 

 

Таблиця 9.1 

Пошук оптимального значення місткості складу при 

обслуговуванні клієнтури вантажного району «Амур-Гавань» ДРП  

із перевантаженням через склад 

Значення 

φwh , т 
Значення 

функціоналу 

Значення 

φwh , т 
Значення 

функціоналу 

Значення 

φwh , т 
Значення 

функціоналу 

500 1,67∙103 1000 8,55∙101 1020 2,00∙101 

600 1,37∙103 1010 5,28∙101 1021 1,67∙101 

700 1,05∙103 1020 2,00∙101 1022 1,34∙101 

800 7,33∙102 1030 –1,28∙101 1023 1,02∙101 

900 4,11∙102 1040 –4,57∙101 1024 6,88∙100 

1000 8,55∙101 1050 –7,85∙101 1025 3,60∙100 

1100 –2,43∙102 1060 –1,11∙102 1026 3,21∙10–1 

1200 –5,75∙102 1070 –1,44∙102 1027 –2,96∙100 

1300 –9,10∙102 1080 –1,77∙102 1028 –6,24∙100 

1400 –1,25∙103 1090 –2,10∙102 1029 –9,53∙100 

1500 –1,59∙103 1100 –2,43∙102 1030 –1,28∙101 

 

Доведемо, що отримані значення виробничих ресурсів є 

оптимальними для варіанту обслуговування клієнтури вантажного району 

«Амур-Гавань» ДРП із перевантаженням через склад. Для цього 

визначимо ˆWH

ign  при ˆ 3WH

ogn   і φ̂ 1026WH

wh   т, а також значення ˆWH

ogn  при 

ˆ 3WH

ign   і φ̂ 1026WH

wh   т. На підставі (9.4) і (9.6) отримано наступні 

рівняння: 

 
1 1 0,9519 0,0481 25,52 10 ln 4,87 2,42 10 3,35 1,66 10 0ig ig ig ig ign n n n n             

(9.15) 
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1 1 0,9532 0,0468 25,52 10 ln 4,87 2,42 10 3,25 1,66 10 0og og og og ogn n n n n              .  

(9.16) 

 

Значення коефіцієнтів в наведених рівняннях зменшено в 1012. 

Результати ітераційної процедура пошуку кореню рівнянь (9.15) і (9.16) в 

інтервалі значень від 1 до 7 із точністю 100 наведені в табл. 9.2. 

 

Таблиця 9.2 

Пошук оптимальних значень кількості розвантажувальних і 

навантажувальних механізмів при обслуговуванні клієнтури 

вантажного району «Амур-Гавань» ДРП із перевантаженням через 

склад 

Значення 
ign , 

од. 

Значення 

функціоналу 

Значення 
ogn , 

од. 

Значення 

функціоналу 

1 1,89∙104 1 1,89∙104 

2 1,30∙104 2 1,30∙104 

3 4,19∙103 3 4,17∙103 

4 –6,54∙103 4 –6,56∙103 

5 –1,87∙104 5 –1,87∙104 

6 –3,20∙104 6 –3,20∙104 

7 –4,62∙104 7 –4,62∙104 

 

Оскільки отримані значення кожного з параметрів є оптимальними 

при відповідних оптимальних значеннях двох інших параметрів 

виробничих ресурсів, то можна стверджувати, що отримана сукупність є 

оптимальними чисельними характеристиками виробничих ресурсів 

вантажного району «Амур-Гавань» ДРП при обслуговуванні клієнтури із 

перевантаженням через склад. 

Аналогічно, на підставі рівнянь (9.10) і (9.12) для вантажного 

району «Амур-Гавань» ДРП визначено, що при змішаному варіанті 

обслуговування матеріального потоку оптимальна кількість 

обслуговуючих механізмів становить ˆ 5M

gn  , а оптимальна місткість 

складу становить φ̂ 1014M

wh   т. 

Для варіанту обслуговування клієнтури вантажного району «Амур-

Гавань» ДРП із прямою перевалкою чисельні значення коефіцієнтів 

рівняння (9.8) становлять 
1 1,1g

Dk   і 
2 1,73g

Dk    відповідно. Для даних 

значень коефіцієнтів у відповідності до (9.13) отримуємо оптимальну 

кількість обслуговуючих механізмів на фронті прямої перевалки ˆ 6D

gn  . 
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9.2. Визначення раціонального варіанту технологічного процесу 

обслуговування матеріального потоку у транспортному вузлі 

 

Вибір варіанту ψ обслуговування матеріального потоку у 

транспортному вузлі відноситься до організаційних впливів XM , що 

здійснюються при логістичному управлінні процесом функціонування 

мультимодального транспортного вузла. Множина альтернативних 

варіантів технологічного процесу обслуговування потоку заявок 

складається з трьох елементів: 

 

 ψ , ,WH D M , (9.17) 

 

де WH – варіант обслуговування з перевантаженням через склад; 

D – варіант обслуговування з прямою перевалкою; 

M – змішаний варіант обслуговування. 

Обґрунтування найбільш раціонального варіанту обслуговування 

матеріального потоку здійснюється у відповідності для відомих значень 

параметрів попиту DZ, а також відомих параметрів виробничих ресурсів 

транспортного вузла RX. 

Попит на послуги мультимодального транспортного вузла, у 

відповідності до проведених теоретичних і експериментальних 

досліджень, описується як сукупність наступних чисельних параметрів: 

 

 ω ω ζ ζμ , μ , μ , μZ i o i oD  . (9.18) 

 

Чисельні характеристики виробничих ресурсів при обґрунтуванні 

варіанту технологічного процесу обслуговування клієнтури приймаються 

як оптимальні значення, отримані на підставі запропонованого підходу 

для відомих параметрів попиту: 

 

 

 

 

ˆˆ ˆ, , φ ,

ˆ ,

ˆˆ , φ ,

WH WH WH WH

X ig og wh

D D

X g

M M M

X g wh

R n n

R n

R n

 

 

 


 (9.19) 

 

де WH

XR , D

XR  і M

XR  – сукупність оптимальних значень 

характеристик виробничих ресурсів мультимодального транспортного 

вузла для варіанту обслуговування через склад, із прямою перевалкою і 

змішаного варіанту відповідно. 
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Вибір оптимального варіанту ψopt
 технологічного процесу 

обслуговування матеріального потоку у транспортному вузлі здійснюється 

на підставі критерію ефективності функціонування транспортного вузла: 

 

 
      

ψ , ,

ψ arg max , , , , ,WH WH D D M M

opt e X Z e X Z e X Z
WH D M

K R D K R D K R D


 . (9.20) 

 

При цьому значення критерію ефективності розраховується на 

підставі розроблених в рамках даної дисертаційної роботи математичних 

моделей (9.1)–(9.3). 

Визначимо найбільш раціональний варіант обслуговування вхідного 

матеріального потоку для вантажного району «Амур-Гавань» ДРП. 

Результати розрахунку критерію ефективності функціонування 

транспортного вузла представлені в табл. 9.3. 

 

Таблиця 9.3 

Результати розрахунку значень критерію ефективності 

функціонування для вантажного району «Амур-Гавань» ДРП 

Показник 
Варіант обслуговування ψ 

WH D M 

Рівень обслуговування потоку 

заявок 
0,5431 0,7344 0,7412 

Експлуатаційні витрати на 

обслуговування, $/міс. 
640334 329562 306586 

Критерій ефективності 

функціонування транспортного 

вузла 

0,2334 0,6144 0,7594 

 

На підставі розрахунків критерію ефективності функціонування 

транспортного вузла, наведених в табл. 9.9, отримуємо: 

 

 
 

ψ , ,

ψ arg max 0,2334; 0,6144; 0,7594 .opt
WH D M

M


   

 

Таким чином, для вантажного району «Амур-Гавань» 

Дніпропетровського річкового порту найбільш ефективним варіантом 

обслуговування матеріального потоку є використання змішаної 

технології. 
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9.3. Визначення економічного ефекту від обґрунтування характеристик 

виробничих ресурсів і організаційних впливів у мультимодальному 

транспортному вузлі. 

 

Оцінка економічного ефекту від вибору варіанту обслуговування 

матеріального потоку у транспортному вузлі та обґрунтування кількості 

виробничих ресурсів, задіяних у процесі обслуговування, проводиться на 

підставі запропонованого критерію ефективності у наступних випадках: 

- при раціоналізації параметрів функціонування діючих 

транспортних вузлів – відносно характеристик прийнятої технологічної 

схеми обслуговування; 

- при обґрунтуванні параметрів технологічного процесу 

транспортних вузлів, що створюються – відносно альтернативних 

варіантів технологічного процесу обслуговування матеріального потоку. 

Для діючих транспортних вузлів економічний ефект ε f
 

розраховується як різниця критерію ефективності для запропонованого 

варіанту технологічного процесу і існуючого варіанту: 
 

   0

0ε ψ , , ψ , ,opt

f e opt X Z e X ZK R D K R D  , (9.21) 

 

де ψopt
 і 0ψ  – найбільш ефективний і прийнятий варіанти 

обслуговування матеріального потоку відповідно; 
opt

XR  і 0

XR  – оптимальні і прийняти чисельні характеристики 

виробничих ресурсів транспортного вузла. 

Для транспортних вузлів, що створюються, економічний ефект ε n  

розраховується як різниця між значенням критерію ефективності для 

найбільш ефективного варіанту технологічного процесу і середнього 

значення критерію ефективності для сукупності альтернативних варіантів: 

 

 ε ψ , ,opt

т e opt X Z eK R D K  , (9.22) 

 

де 
eK  – середнє значення критерію ефективності для сукупності 

альтернативних варіантів обслуговування матеріального потоку. 

Значення 
eK  оцінюється на підставі значень критерію ефективності, 

що відповідають оптимальним значенням виробничих ресурсів для 

відомих параметрів попиту на послуги транспортного вузла: 
 

     
1

ψ , , ψ , , ψ , ,
3

WH D M

e e X Z e X Z e X ZK K WH R D K D R D K M R D       
  .  

(9.23) 
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В абсолютних одиницях економічний ефект пропонується 

оцінювати як різницю прибутку мультимодального транспортного вузла за 

запланований період, що відповідає оптимальному значенню критерію 

ефективності і базовому (для діючих транспортних вузлів – прибутку для 

прийнятого варіанту технологічного процесу; для транспортних вузлів, що 

створюються, – середнього прибутку для множини альтернативних 

варіантів технологічного процесу): 
 

 
 1т м ω ζ ω ζ

0 0

ζ ζ

μ μ μ μ
ΔП

μ μ

i o o i

opt opt

i o

T T
R R E E

    
    


, (9.24) 

 

де 
optR  і 0R  – рівень обслуговування потоку заявок для 

оптимального варіанту функціонування транспортного вузла і базового 

варіанту відповідно; 

optE  і 0E  – сумарні витрати на обслуговування потоку заявок для 

оптимального варіанту функціонування транспортного вузла і базового 

варіанту відповідно, $. 

Визначимо економічний ефект від обґрунтування оптимальної 

кількості виробничих ресурсів і вибору найбільш ефективного варіанту 

технологічного процесу для вантажного району «Амур-Гавань» 

Дніпропетровського річкового порту. Транспортний вузол є діючим 

підприємством, на якому використовується технологія обслуговування із 

перевантаженням через склад. При цьому на фронті розвантаження 

задіяні 4 обслуговуючі механізми, на фронті навантаження – 2 механізми, 

а місткість складу, що використовується для обслуговування клієнтури, 

становить 1400 т. Результати розрахунку результуючих показників 

функціонування вантажного району «Амур-Гавань» ДРП представлені в 

табл. 9.4. 
 

Таблиця 9.4 

Результати розрахунку результуючих показників 

функціонування для вантажного району «Амур-Гавань» ДРП 

Показник 
Варіант функціонування 

Існуючий Пропонований 

Варіант обслуговування WH M 

Рівень обслуговування потоку заявок 0,6475 0,7412 

Експлуатаційні витрати на 

обслуговування, $/міс. 
770110 306586 

Критерій ефективності 

функціонування транспортного вузла 
0,2744 0,7594 

Прибуток від обслуговування, $/міс. 495492 1142161 
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На підставі результатів, представлених в табл. 9.4, можна 

стверджувати, що економічний ефект від обґрунтування оптимальної 

кількості виробничих ресурсів і вибору найбільш ефективного варіанту 

технологічного процесу для вантажного району «Амур-Гавань» ДРП 

становить 0,4850; такий приріст критерію ефективності дозволяє 

збільшити прибуток підприємства від обслуговування клієнтури на 

646669 $/міс. 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ. 

 

1. Яка існує залежність критерію ефективності функціонування 

транспортного вузла від місткості складу? 

2. Яка існує залежність критерію ефективності функціонування 

транспортного вузла від кількості обслуговуючих навантажо – 

розвантажувальних механізмів? 

3. Яка використовується методика для визначення сукупності 

оптимальних параметрів виробничих ресурсів? 

4. Як визначається економічний ефект для діючих транспортних 

вузлів при удосконаленні логістичного управління транспортним 

процесом? 

5. Як визначається економічний ефект для транспортних вузлів, що 

створюються? 

6. Як визначити економічний ефект в абсолютних одиницях? 
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ЛЕКЦІЯ 10. ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ 

ТРАНСПОРТНИХ ПРОЦЕСІВ. 

 

Мета лекції - розглянути особливості бімодальних перевезень, 

шляхи удосконалення міжнародних пасажирських перевезень, заходи 

підвищення якості міжнародних автобусних перевезень. 

План лекції: 

10.1. Особливості бімодальних перевезень. 

10.2. Шляхи удосконалення міжнародних пасажирських перевезень. 

10.3. Підвищення якості міжнародних автобусних перевезень. 

 

10.1. Особливості бімодальних перевезень. 

 

Бімодальні перевезення (рис. 10.1) - це спроба організувати 

комбіновані залізнично-автомобільні перевезення у випадку 

роудрейлерних технологій без залізничних платформ (безвагонна 

технологія), у випадку контрейлерних перевезень - на залізничних 

платформах. 

 

 
 

Рис. 10.1. Роудрейлерні і контрейлерні перевезення 

 

Роудрейлери були розроблені у США в кінці 50-х рр. ХХ ст. 

(залізниця Chesapeake & Ohio). Це звичайний автомобільний напівпричеп, 

забезпечений парою сталевих залізничних коліс, які опускаються так, що 

трейлер стає свого роду вагоном і пересувається рейками.  

3 технічної точки зору роудрейлерна технологія е комбінацією 

дорожнього шинно-пневматичного автопричепа з парою залізничних 

візків, обладнаних пристроєм приєднання такого бімодуля до системи 

автоблокування і гальмування поїзда. Такий бімодуль. пересувається у 

залізничному складі. Залишивши візки на залізничній станції, він 

продовжує свій шлях по шосе за тягачем.  

Застосування подібної системи між Лос-Анджелесом і Атлантою 

забезпечило зниження собівартості перевезень з $ 0,92 до $ 0,85 з 

розрахунку на 1 милю шляху і скорочення терміну доставки вантажу з 
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шести до трьох днів. У США був побудований доволі великий парк такого 

рухомого складу, який використовувався для перевезення попити і 

посилок. Такі вагони причіплювалися за пасажирськими вагонами. Ці 

перевезення тривали до середини 60-х рр. ХХ ст., тобто до того моменту, 

поки не припинилися магістральні залізничні пасажирські перевезення.  

Поновилися бімодальні перевезення з середини 70-х рр. минулого 

століття, коли було розроблено кілька модифікацій роудрейлерів.  

Одна з модифікацій має назву Mark V i являє собою звичайний 

автомобільний напівпричеп з переднім зчепленням і отвором для 

зчеплення. Такий напівпричеп перевозиться парою модифікованих 

залізничних візків. Здвоєні колеса напівпричепа піднімаються, і він своєю 

задньою частиною спирається на візок. Потім та сама операція 

виконується з іншим напівпричепом. Другий напівпричеп, що вже 

спирається на залізничні візки, підштовхується до першого так, щоб 

зчіпний пристрій переднього (або заднього) трейлера був поєднаний за 

допомогою заднього зчіпного пальця і паза з другим, і утворився поїзд.  

У деяких модифікаціях сталеві залізничні колеса прикріплені до 

трейлера і тому не існує проблеми у кожному пункті невідповідності 

залізничних колісних пар і кількості роудрейлеров.  

Аналогічна проблема невідповідності кількості контейнерів і 

контейнерних шасі існувала на першому етапі контейнеризації і 

утруднювала її розвиток. В інших модифікаціях пари важких залізничних 

коліс не перевозиться трейлером, і в такий спосіб маса його тари 

скорочується майже на одну тонну, збільшуючи на стільки ж корисне 

навантаження.  

Експерименти з бімодулями проводилися також в Англії і Італії 

(bimodal eferrosond).  

Порівняно з іншими типами інтермодального устаткування 

безвагонні технології мають велику перевагу.  

По-перше, за цих технологій обслуговування рухомого складу на 

терміналах обходиться недорого. Вони не вимагають використання 

дорогих мостових кранів або платформ для перевантаження трейлерів. 

Найпростіший термінал може складатися з гравієвого майданчика між 

залізничними коліями, щоб можна було встановити безвагонне 

устаткування на рейковий шлях.  

По-друге, оскільки вартість подібних терміналів невисока, можна 

значну кількість перевантажувальних пунктів розмістити безпосередньо 

поряд з клієнтами. Звідси зниження витрат на місцеве підвезення і 

вивезення автомобільних трейлерів, особливо під час коротких 

перевезень, оскільки ці витрати на місцеві перевезення автотранспортом 

досягають 30 % від загальних витрат.  

По-третє, при роудрейлерній і аналогічних технологіях знижуються 

втрати і пошкодження, оскільки виконується перевезення між певними 

терміналами без проміжних перевантажень.  
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Безвагонні технології можуть використовувати вищі швидкості 

порівняно з перевезенням у двоярусних вагонах, оскільки центр ваги 

розташований нижче і кількість робітників для обслуговування менша.  

3 іншого боку, безвагонні технології мають багато недоліків. 

Порівняно з автомобілями у цих технологіях більша маса тари рухомого 

складу і менше корисне навантаження. Хоча капіталовкладення порівняно 

нижчі (як заявляють автори безвагонних технологій, на 25 % нижчі 

порівняно з технологією TOFC, оскільки не вимагають капіталовкладень 

у вагони або дорогі термінали), вартість спеціальних трейлерів для таких 

перевезень у 2-2,5 рази вища, ніж звичайних автотрейлерів, або трейлерів, 

що перевозяться залізничними платформами.  

Це означає, що використання роудрейлерів вимагає підвищення їх 

завантаження впродовж року порівняно із звичайною технологією TOFC.  

І нарешті, якщо зіставити продуктивність праці і нижчу собівартість 

на магістральній ділянці маршруту із-за меншого споживання палива і 

менших капіталовкладень на залізничний склад за великих обсягів 

перевезення і довгих маршрутів, то перевезення контейнерів у два яруси 

виявляється економічнішим.  

Ішим варіантом бімодальних перевезень є контрейлерні 

перевезення - транспортування залізницею маршрутними поїздами 

великовантажних автопоїздів-каміонов (тягачів з напівпричепами і 

автомобілів з причепами). Цьому виду перевезень властиві такі переваги:  

• поєднання якостей двох домінуючих видів транспорту - 

маневреності, оперативності і швидкості автомобільного транспорту і 

великої продуктивності, всепогодності і безпеки залізничного транспорту;  

• скорочення часу простою автопоїздів у чергах на прикордонних 

автомобільних переходах (з кількох діб до годин).  

• зменшення витрати автомобільного палива;  

• значне зниження забруднення довкілля;  

• забезпечення збереження автомобільних доріг;  

• зниження вірогідності дорожньо-транспортних пригод, пов'язаних 

з рухом імовірності автотранспортних засобів.  

Порівняння варіантів доставляння вантажів показало, що за 

відстаней більше 250-300 км і довжини доставляння автотранспортом до 

20 % від початку проходження залізницею за приведеними витратами і 

собівартістю перевезень найефективнішими є контрейлерні перевезення.  

В Україні створено парк контрейлерного рухомого складу: 80 

модернізованих платформ і дві нові. Розроблені маршрути: 

Дніпропетровськ - Захонь (Угорщина) - Київ і Луганськ - Катовіце 

(Польща) - Київ. Складені технічні умови вантаження автопоїздів і їх 

закріплення на залізничному рухомому складі.  
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10.2. Шляхи удосконалення міжнародних пасажирських перевезень. 

 

Одними з можливих варіантів системи показників якості 

міжнародних автобусних перевезень для включення у стандарт можуть 

бути:  

Показники безпеки:  

Стаж роботи водія на автобусному транспорті.  

Клас водіння безпосереднього виконавця послуги (водія).  

Періодичність підвищення кваліфікації водія.  

Кількість порушень Правил дорожнього руху на території України 

та інших держав.  

Термін експлуатації автобуса.  

Пробіг автобуса.  

Кількість водіїв, що обслуговують міжнародний рейс.  

Забезпеченість автобуса розширеним списком засобів надання 

першої медичної допомоги (що включає лікарські засоби 

знеболювального характеру, а також медичні препарати для допомоги при 

захворюваннях серцево-судинної системи, при гострих отруєннях 

дихальної системи і шлунково-кишкового тракту, респіраторні маски з 

розрахунку на кожного пасажира і водіїв).  

Забезпеченість автобуса паперовими картами усіх маршрутів, якими 

він здійснює перевезення пасажирів.  

Забезпеченість автобуса терміналом супутникового моніторингу, 

що включає кнопку екстреного виклику служб оперативного реагування.  

Забезпеченість усіх сидінь автобуса ременями безпеки.  

Максимальна допустима швидкість під час перевезення пасажирів у 

міжнародному повідомленні.  

Показники екологічності: Рівень вмісту у вихлопі 

забруднювальних речовин. Рівень зовнішнього шумового забруднення, 

що виробляється автобусами.  

Показники надійності:  

Регулярність повідомлення.  

Частка багажних відправлень, що прибувають з пошкодженнями.  

Показники доступності:  

Забезпеченість населення регіону автобусами загального 

користування, що здійснюють міжнародні перевезення.  

Максимальний інтервал руху автобусів, що слідують одним 

маршрутом.  

Забезпеченість населення регіону інформацією про рейси автобусів, 

що слідують міжнародними маршрутами.  

Частота оновлення інформації про рейси автобусів, що слідують 

міжнародними маршрутами, - у режимі реального часу.  

Наявність в автобусі спеціального устаткування, що забезпечує 

можливість перевезення інвалідів.  
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Показники ергономічності:  

Температура повітря в салоні автобуса.  

Відносна вологість повітря в салоні автобуса.  

Рівень туму в салоні автобуса.  

Освітленість в салоні автобуса.  

Площа підлоги салону автобуса, що доводиться на одного сидячого 

пасажира.  

Частота вологого прибирання в салоні автобуса. 

Наявність справного біотуалету у спеціально позначеному відсіку 

салону.  

Як варіант системи показників якості перевезень, що формується на 

автотранспортному підприємстві для оцінки задоволеності пасажирів 

послугами цього підприємства, можна використовувати показники, 

наведені в табл. 10.1.  

Заходи, що здійснюються автотранспортним підприємством.  

Заходи, що здійснюються державою. 

 

10.3. Підвищення якості міжнародних автобусних перевезень. 

 

Оновлення автобусного парку:  

- розвиток виробництва вітчизняних автобусів міжнародного класу;  

- кредитування автотранспортних підприємств під закупівлю 

автобусів міжнародного класу;  

- впровадження програми утилізації застарілих автобусів для 

міжнародних перевізників  

Розвиток міжнародної автодорожньої мережі і системи об'єктів 

придорожньої інфраструктури:  

- будівництво автодоріг-дублерів основних автотрас, якими 

проходять міжнародні автобусні маршрути;  

- збільшення кількості місць для стоянок і зупинок автобусів 

дальнього проходження;  

- будівництво придорожніх терміналів.  

Збільшення пропускної спроможності прикордонних пунктів 

пропуску:  

- відкриття додаткових пунктів пропуску в межах України;  

- переобладнання існуючих пунктів пропуску в межах України. 

Забезпечення галузі висококваліфікованими кадрами:  

- відновлення системи навчальних закладів середньої професійної 

освіти, що готують водіїв і ремонтних працівників;  

- регулярне підвищення кваліфікації персоналу компанії - 

перевізника, що здійснює взаємодію з клієнтами.  
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Таблиця 10.1. 

Показники якості послуги з міжнародних автобусних перевезень, що вивчаються автотранспортним 

підприємством 
Складові елементи 

якості послуги з 

міжнародних 

автобусних 

перевезень 

Показники якості міжнародного 

автобусного перевезення 

Показники якості обслуговування 

пасажирів на автовокзалі 

Показники якості сервісного 

обслуговування на борту автобуса 

1. Відчутні 

особливості 

- Оцінка зовнішнього вигляду 

автобуса 

- оцінка інтер’єру автобуса 

- оцінка уніформи водія 

- оцінка Інтернет-сайту перевізника 

- Оцінка зовнішнього вигляду 

автовокзалу 

- оцінка інтер’єру автовокзалу 

- оцінка Інтернет-сайту автовокзалу 

- оцінка візуальної інформації на 

автовокзалі 

- оцінка харчування на автовокзалі 

- Оцінка інтер’єру автобуса з 

естетичної точки зору 

- оцінка харчування на борту 

автобуса 

- оцінка розважальної програми під 

час поїздки 

2. Надійність  - Оцінка ступеня виконання 

перевізником узятих на себе 

зобов’язань перед пасажиром щодо 

умов перевезення 

- Оцінка ступеня відповідності послуг, 

наданих автовокзалом, очікуванням 

пасажирів 

- Оцінка ступеня відповідності 

сервісного обслуговування на борту 

автобуса очікуванням пасажирів 

3. Чутливість - Оцінка ступеня індивідуальності 

послуги, що надається пасажирові 

- оцінка гнучкості послуги 

(можливості зміни параметрів 

послуги за запитом пасажирів) 

- Оцінка ступеня індивідуальності 

послуг, що надаються пасажирові 

автовокзалом 

- оцінка гнучкості послуг автовокзалу 

(можливості зміни параметрів послуг 

за запитом пасажирів) 

- Оцінка ступеня індивідуальності 

сервісного обслуговування 

пасажира 

- оцінка гнучкості сервісного 

обслуговування (можливості зміни 

параметрів послуг з запиту 

пасажира) 

4. Компетенція - Оцінка професіоналізму водія 

- оцінка професіоналізму 

співробітника, відповідального за 

продаж послуги клієнтові 

- Оцінка професіоналізму 

співробітників автовокзалу 

- Оцінка професіоналізму гіда, що 

супроводжує пасажирів в дорозі 

- оцінка професіоналізму стюарда, 

що супроводжує пасажирів в дорозі 
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Продовження табл. 10.1. 
Складові елементи 

якості послуги з 

міжнародних 

автобусних 

перевезень 

Показники якості міжнародного 

автобусного перевезення 

Показники якості обслуговування 

пасажирів на автовокзалі 

Показники якості сервісного 

обслуговування на борту автобуса 

5. Ввічливість - Оцінка ввічливості водія автобуса 

- оцінка ввічливості співробітника, 

відповідального за продаж послуги 

клієнтові 

- Оцінка ввічливості співробітників 

автовокзалу 

- Оцінка ввічливості гіда, що 

супроводжує пасажирів в дорозі 

- оцінка ввічливості стюарда, що 

супроводжує пасажирів в дорозі 

6. Здатність 

вселяти довіру 

- Оцінка можливості подальшої 

рекомендації послуг перевізника 

родичам і знайомим  

- оцінка можливості подальшої 

рекомендації послуг певного 

співробітника, що відповідає за 

продаж послуги клієнтові, родичам і 

знайомим 

- Оцінка можливості подальшої 

рекомендації послуг автовокзалу 

родичам і знайомим 

- Оцінка можливості подальшої 

рекомендації послуг певного гіда  

родичам і знайомим 

7. Відчуття спокою - Оцінка відчуття безпеки під час 

перевезення 

- Оцінка відчуття безпеки під час 

перебування на автовокзалі 

- Оцінка загального відчуття 

комфорту під час перевезення 

8. Доступ - Оцінка доступності місця стоянки 

автобуса 

- оцінка часу очікування автобуса 

- Оцінка зручності розташування 

автовокзалу з погляду доступності 

- Оцінка доступності елементів 

сервісного обслуговування 
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Продовження табл. 10.1. 
Складові елементи 

якості послуги з 

міжнародних 

автобусних 

перевезень 

Показники якості міжнародного 

автобусного перевезення 

Показники якості обслуговування 

пасажирів на автовокзалі 

Показники якості сервісного 

обслуговування на борту автобуса 

9. Зв'язок  - Оцінка можливості зв’язатися із 

співробітником, що відповідає за 

продаж послуги клієнтові, з питань 

придбання послуги телефоном 

- оцінка можливості отримати 

консультацію співробітника, що 

відповідає за продаж послуги 

клієнтові, з питань придбання 

послуги – в режимі он-лайн 

- оцінка можливості зв’язатися із 

співробітником, що відповідає за 

продаж послуги клієнтові, під час 

перевезення у разі виникнення 

нештатної ситуації 

- Оцінка можливості отримання 

консультації у співробітників 

автовокзалу 

- Оцінка засобів зв’язку, що існують 

на борту автобуса 

10. Розуміння 

клієнта 

- Оцінка тривалості підбору 

конкретної послуги і оформлення 

замовлення співробітником, що 

відповідає за продаж послуги 

клієнтові 

- оцінка відповідності початкових 

вимог клієнта, викладених 

співробітникові, що відповідає за 

продаж послуги клієнтові, підібраний 

у результаті послуги 

- Оцінка відповідності початкових 

вимог клієнта, викладених 

співробітникові автовокзалу, наданій у 

результаті послуги 

- Оцінка відповідності початкових 

вимог клієнта, викладених 

стюардові, підібраній у результаті 

послуги 
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Вдосконалення систем управління якістю:  

- формування ефективного механізму державного управління 

сферою міжнародних автобусних перевезень;  

- формування ефективної системи управління якістю на 

автотранспортному підприємстві.  

Розширення області застосування телематики для 

автомобільного транспорту:  

- оснащення міжнародних автотрас додатковою кількістю одиниць 

устаткування для відеоспостереження, а також радарами, що фіксують 

порушення швидкісного режиму;  

- установка на автобусах терміналів супутникового моніторингу з 

розширеною функціональністю.  

Модернізація автовокзальних комплексів:  

- поліпшення санітарно - гігієнічних умов на автовокзалах;  

- забезпечення автовокзалів достатньою кількістю підприємств 

громадського харчування і торгівлі;  

- ліквідація несанкціонованих пунктів відправлення і прибуття 

автобусів дальнього проходження;  

- посилення вимог безпеки на автовокзалах. Здійснення 

маркетингових заходів щодо приведення у відповідність очікувань 

споживачів від послуг перевізника з їх реальним рівнем якості.  

Побудова бренду автобусного оператора  

Розвиток партнерських відносин на довгостроковій основі з 

організаціями, від яких залежить якість міжнародних автобусних 

перевезень:  

- встановлення ділового партнерства з організаціями, що 

здійснюють технічне обслуговування і ремонт на території іноземних 

держав; - встановлення ділового партнерства між автотранспортним 

підприємством і автовокзалом.  

В Україні е необхідні стартові умови для формування сучасної 

системи транспортних комунікацій, яка відповідала б європейським 

стандартам.  

До них належать:  

• необхідність корінного технічного переоснащення галузі і 

істотних організаційних змін в усіх видах транспорту;  

• достатня ресурсна база і рівень. розвитку техніки і технології; 

наявність кваліфікованого трудового потенціалу і передових науково-

технічних розробок; вигідні природно-кліматичні і географічні 

характеристики території;  

• наявність конкурентоспроможних науково-технічних проектів, що 

пройшли відповідну експертизу і готових до реалізації;  

• зацікавленість зарубіжних інвесторів в розміщенні капіталів в 

Україні;  
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• стійка тенденція до визнання України світовою співдружністю як 

європейської держави, з якою бажано мати стабільні ділові відносини на 

широкій і довготривалій основі і яке в перспективі матиме серйозний 

вплив на ключові проблеми європейської політики;  

• наявність затвердженої концепції створення і функціонування в 

Україні національної мережі міжнародних транспортних коридорів.  

Відчутний вплив на формування довготривалої стратегії розвитку 

транспортних комунікацій України повинен надавати вигідне 

геостратегічне розташування її території, через яку традиційно 

пролягають давні торгові шляхи між Сходом і Заходом, Півднем і 

Північчю.  

Наявність на території України міжнародних транспортних 

коридорів накладає свій відбиток на функціонування усієї мережі 

транспортних комунікацій держави. Зокрема, воно зобов'язує її 

працювати у злагодженому, синхронному режимі, з більшою 

відповідальністю щодо дотримання графіків роботи і доставки вантажів у 

вузлові точки, поступово і неухильно змушувати усю транспортну 

систему працювати в режимі і на рівні функціонування міжнародних 

транспортних коридорів, тобто на європейському рівні. Це означає, що 

рівень техніки, технології, організації, нормативно-правового 

забезпечення повинен відповідати європейському.  

Комплексно поставити проблеми, пов'язані з розвитком 

транспортної системи, визначити завдання і шляхи їх виконання, надати 

їм належне забезпечення (фінансове, матеріально-технічне, ресурсне, 

організаційне, правове тощо). Організувати і здійснити процес виконання 

завдань і заходів можна лише за умови розробки і реалізації Державної 

програми розвитку транспортної системи України.  

Закономірно, що під час формування цієї програми доцільно 

враховувати і пріоритети інших програм, передусім соціально-

економічного розвитку окремих регіонів, які вже затверджені або 

розглядаються в Кабінеті Міністрів України. Зокрема, в карпатському 

регіоні України розвиток транспортної системи у напрямку європейської 

інтеграції буде стимулювальним чинником для реалізації 

інфраструктурної складової великомасштабного проекту "Львів - 

технополіс (пов'язаного із створенням і випуском 

конкурентоспроможного науково-технічного продукту і процесом 

інтелектуалізації економіки регіону)" і курортополісу "Трускавець" 

(направленого на покращення трудового потенціалу, включаючи і 

оздоровлення потерпілих від Чорнобильської катастрофи).  

Наведений аналіз тільки найважливіших проблем функціонування 

різних видів транспорту, що чекають невідкладного вирішення, свідчить 

про їх масштабність, складність і визначальне значення для загального 

розвитку економіки України. Їх реалізація вимагає великих інвестицій та 

непростих організаційних рішень. Об’єктивно склалося так, що тепер 
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потрібно вирішувати проблеми, які повинні в корінний спосіб впливати 

на організаційний, технічний, технологічний бік політики в області 

транспортних комунікацій. [2] 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ. 

 

1. Визначення бімодальних перевезень. 

2. Види бімодальних перевезень. 

3. Переваги контрейлерних перевезень. 

4. За якими показниками визначається якість міжнародних 

автобусних перевезень? 

5. Перерахуйте показники якості обслуговування пасажирів на 

автовокзалах. 

6. Перерахуйте показники якості обслуговування пасажирів на 

борту автобуса. 

7. Перерахуйте заходи по підвищенню якості міжнародних 

автобусних перевезень. 

8. Які необхідні стартові умови в Україні для формування сучасної 

системи транспортних комунікацій, яка відповідала б європейським 

стандартам? 
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ЛЕКЦІЯ 11. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ 

ТРАНСПОРТНИХ ПРОЦЕСІВ. 

 

Мета лекції - розглянути підходи до формування технологічної 

бази, вдосконалення організаційних структур транспортної галузі, 

вдосконалення транспортної інфраструктури та раціоналізації маршрутів 

міжнародних автомобільних вантажних перевезень 

План лекції: 

11.1. Формування технологічної бази. 

11.2. Вдосконалення організаційних структур транспортної галузі. 

11.3. Вдосконалення транспортної інфраструктури. 

11.4. Раціоналізація маршрутів міжнародних автомобільних 

вантажних перевезень. 

 

11.1. Формування технологічної бази. 

 

На світовому ринку найпоширеніша така конкурентна перевага, як 

спеціалізація перевезень.  

Спеціалізація діяльності спрямована на стійкий економічний 

розвиток господарства країни і окремих підприємств, які перебувають в 

умовах конкурентної боротьби і які формуються на окремих ринках під 

впливом держави, політичних сил, кон'юнктури та інших чинників.  

Політика і стратегія світового ринку транспортних послуг склалася 

під впливом нейтралітету і чіткого розподілу влади, обмеження сфер 

впливу національних перевізників країн, цю входять до Євросоюзу. В 

умовах сучасної України немає ні першого, ні другого.  

В України основною перевагою е низька вартість робочої сили за її 

кількісного надлишку, що створює можливість істотної економії на 

витратах порівняно з витратами аналогічних іноземних перевізників.  

Висока технологічність виробництва транспортних послуг у 

західних країнах сьогодні визначає вищий рівень витрат, є бар’єром для 

входження у транспортно-постачальницьку сферу і гальмом подальшого 

розвитку ринку. Але рівень витрат іноземних перевізників під впливом 

конкуренції вже прагне до мінімального або близького до гранично 

мінімального значення за умови високої якості транспортного 

обслуговування загалом. 

Витрати ж українських та польських перевізників в умовах 

посилення боротьби за якість і високу технологічність, а також внаслідок 

цінового тиску природних монополістів (ціни на паливо) все ж таки 

залишаються значно нижчими від середньоєвропейських.  

Конкурентоспроможність національної транспортної галузі або 

окремого перевізника досягається за рахунок:  

• високої якості, нестандартного набору послуг;  

• спеціалізації рухомого складу;  
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• використання сучасного устаткування;  

• техніки і технологій;  

• іміджевої якості репутації перевізника.  

Значущими і привабливими для клієнта у світлі розвитку і стійкого 

застосування логістичних систем е такі чинники 

конкурентоспроможності транспортних послуг, як:  

• тариф на перевезення;  

• форма оплати;  

• швидкість реагування на замовлення;  

• надійність перевезень;  

• марочний склад рухомого складу;  

• універсальність послуг;  

• реклама тощо.  

Ці чинники повинні насамперед концентруватися міжнародними 

перевізниками. Детальне вивчення цих чинників дає змогу підібрати дієві, 

ефективні методи для ведення боротьби або підтримки суперництва з 

конкурентами.  

Тенденції розвитку спеціалізованих транспортних ринків і умов 

конкуренції на них визначають специфіку підбору методів постачань.  

Опитування, що проводяться серед працівників автотранспортних 

підприємств (ATH), дали змогу виявити тенденції вибору методів ведення 

конкуренції в різні періоди розвитку ринків.  

Основними причинами вищезазначених змін е: зміни в технологіях 

торгівлі і переробки вантажів, які привели до більшої затребуваності 

підприємств - перевізників, що забезпечують доставку середніх за 

величиною партій товарів, - розвиток гуртової і дрібногуртової торгівлі, 

укрупнення торгових і розподільних центрів, зменшення кількості 

дрібних торгових підприємств, зміна у структурі експорту й імпорту, а 

також сальдо обсягів і структури у зовнішньоторговельних вантажів.  

Структурні зміни в середовищі і кон'юнктурі ринку, його учасників 

відбилися і в адаптації до цих змін парку автомобілів, що належать 

учасникам ринку. Загальна динаміка змін має нестабільний характер 

фактично ідентичних коливань стосовно різних груп автомобілів.  

Підйоми і спади динаміки кількості і змін в структурі парку 

автомобілів об’єктивно пов'язані насамперед з методами регулювання, 

застосованими до автомобільного комерційного транспорту: підйоми - з 

полегшенням економічних і адміністративних регуляторів (податки, 

ставки, норми тощо); спади з посилюванням - введення нових 

екологічних, ваго-габаритних стандартів, законодавчих і галузевих норм 

та інших бар’єрів.  

Підприємства малого бізнесу традиційно не формують великих 

основних фондів, вкладаючи вільні засоби у придбання рухомого складу і 

орендуючи будівлі, споруди тощо.  
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Скорочення сталої складової витрат є одним з головних джерел 

економії підприємців.  

Проте навіть тих засобів, які мають у своєму розпорядженні 

підприємства і підприємці, майже завжди недостатньо для того, щоб 

придбати новий, сучасний автомобіль, середня ціна якого зараз 

коливаються від 40 до 250 тис. доларів CШA. Підприємці віддають 

перевагу іноземним автомобілям, навіть дуже уживаним (як в 

міжнародній, так і у внутрішній доставці), винятково з міркувань 

оптимальності співвідношення ціна-надійність-прибуток. Малі 

підприємства, не маючи можливості самостійно якісно виконати технічне 

обслуговування і ремонт автомобілів, змушені вдаватися до послуг 

автосервісу, який слабко розвинений і через це є дорогий.  

В Україні фактично відсутня підтримка держави стосовно 

міжнародних автомобільних перевезень.  

Формування ефективності високодохідного ринкового сектору, 

такого, яким є міжнародні автомобільні перевезення, багато в чому 

залежить від прогнозованого щодо ефектів і наслідків державного 

регулювання, яке сьогодні фактично зводиться до використання методів 

непрямого регулювання без оцінки ефектів.  

Автотранспорт є безальтернативним для розвитку дрібного і 

середнього підприємництва високотехнологічних галузей виробництва і 

сектору послуг, створення фермерського сектору в сільськім господарстві, 

забезпечення міжнародної економічної інтеграції, вирівнювання 

економічного розвитку регіонів. Це традиційний, багато разів доведений 

погляд сучасних західних учених і практиків.  

Структурні зрушення у зміні форм власності вказують на 

самоорганізацію, пошук учасниками ринку стійкішої форми відносин для 

цих умов кон'юнктури такий, що компенсує недостатнє державне 

регулювання, де вплив держави призвів до виникнення багатьох 

різноспрямованих ефектів, які часто нівелюють один одного і не 

визначають об’єктивно вигідних напрямів розвитку економіки галузі і 

учасників ринку.  

Одночасно посилюється тиск держави, що виводить сферу дрібного 

підприємництва у міжнародних перевезеннях за межі легального бізнесу, 

позбавляючи державну казну значних доходів у валюті. 

Розглянемо основні тенденції формування технологічної бази на 

прикладі України и Польщі. 

Для України і Польщі необхідно формувати технологічну базу і 

включення до змагання у цій сфері з розвиненими країнами. У 

міжнародних автомобільних перевезеннях для формування технологічної 

транспортної бази необхідна наявність сучасного рухомого складу, що 

відповідає стандартам світового ринку транспортних послуг і розвитку.  

Сучасна технічна транспортна база та інфраструктура дають змогу 

використовувати новітні технології у доставлені вантажів і пасажирів.  
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Існують два варіанти вирішення проблеми: стратегічний - 

розрахований на довгострокову перспективу і солідні вкладення у 

розвиток галузей автомобілебудування і автомобільного транспорту; і 

перехідний, - який використовує наявний потенціал з мінімальними 

вкладеннями для пожвавлення економіки транспортної галузі і 

нарощування потенціалу, необхідного для реалізації стратегічного 

підходу.  

Створення такого потенціалу - основи розвитку на цьому етапі 

прийнятніше у межах існуючого міжнародного розподілу праці: зокрема 

для України і Польщі це є вигідніший шлях - не проводити пересувний 

склад, а набувати його, створивши сприятливий митний і податковий 

режим. Інвестиції у цьому випадку окуповуються в 10 разів швидше, ніж 

вкладення в розвиток автомобілебудування, і вже в перші роки приносять 

реальний прибуток.  

Вкладення у розвиток міжнародних автомобільних перевезень 

привабливі і для вирішення соціальних проблем. 

Розвиток конкурентного середовища і виникнення нових 

виробників транспортних послуг вирішує проблему зайнятості і 

створення нових робочих місць з високим рівнем оплати праці.  

Багато фахівців указують, що наявні виробничі потужності 

займають, наприклад, на один автомобіль близько 4 осіб, одне робоче 

місце в морському порту створює додатково близько 10 робочих місць у 

регіоні.  

Технологічне вдосконалення бази міжнародних автомобільних 

перевезень необхідне не тільки для закупівлі нових технологій і 

устаткування, але й для вдосконалення, реконструкції, модернізації 

наявної технологічної бази.  

Привабливість вкладень у міжнародні автомобільні перевезення 

(МАП) як один з наймобільніших елементів створюваних у світі 

логістичних систем міжнародних перевезень очевидна.  

Дослідження, що проводяться у цій галузі, показали, що автомобіль, 

який бере участь у міжнародному доставлені, рухається за добу в 

середньому від 200 до 400 км і простоює протягом 4-6 год.  

3 розвитком логістичної транспортної інфраструктури і 

впровадженням відповідних технологій можливо скоротити 

простоювання вантажів до раціональних 1-2 години на добу і збільшити 

час ефективної роботи транспортних засобів. Для цього необхідні 

інвестиції для створення додаткових митних пунктів, складів і терміналів, 

дорожнього будівництва, телекомунікації, розвитку інформаційних 

технологій і зв'язку. Отже, для надійного забезпечення міжнародних 

перевезень вантажів і пасажирів транспортними засобами (МПВПТЗ) 

потрібно підвищити конкурентоспроможність транспортної галузі 

України, для якої необхідні інвестиції і правильне їх використання. 
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11.2. Вдосконалення організаційних структур транспортної галузі. 

 

Підвищення технічної готовності АТП багато в чому залежить від 

раціональної організації обслуговування і ремонту рухомого складу.  

Основними технічними заходами щодо підвищення ефективності 

вантажного автомобільного транспорту є: підготовка водіїв і ремонтних 

робітників до приймання нової техніки; створення виробничо-технічної 

бази для обслуговування і поточного ремонту транспортних засобів; 

вдосконалення структури транспортних засобів тощо.  

Раціональний вибір маршрутів дає змогу збільшити пробіг 

автомобілів з вантажем.  

Великим резервом підвищення ефективності перевезень е подальша 

механізація навантажувально-розвантажувальних робіт і тарнo - штучних 

вантажів. Рівень механізації цих робіт на автомобільному транспорті 

становить лише 3 %. Підвищити його можна, застосувавши спеціалізовані 

транспортні засоби з автономними перевантажувальними пристроями: 

підйомними бортами, консольними і портальними кранами, кранами-

маніпуляторами.  

Як показує зарубіжний досвід, напівпричепи-контейнери 

вантажністю від 8 до 30 т обладнані автономними перевантажувальними 

пристроями.  

У ринкових умовах важливою вимогою споживача транспортних 

послуг е своєчасна і якісна доставка вантажу. Виконати задані умови е 

можливим, якщо застосувати логістику, тобто алгоритм, що управляє, 

який за допомогою різних економіко-математичних методів уможливить 

оптимізувати роботу окремих елементів транспортного процесу і 

об’єднати ці елементи в єдину систему.  

Недостатній розвиток в Україні логістичних прогресивних 

транспортно-технологічних систем перевезень призводить до збільшення 

транспортних витрат, а, отже, до втрати ринку.  

Для більшості вантажовласників транспорт е однією з 

найважливіших статей витрат у загальному логістичному ланцюжку.  

Справді, на транспорт доводиться близько половини усіх витрат, 

включаючи виробництво, збут тощо. Виробники і покупці, постачальники 

і споживачі знаходяться переважно територіально далеко один від одного, 

що викликає необхідність побудови так званого "ланцюжка постачань", - 

системи зв'язків між місцями зберігання товарів. У цій системі 

транспортування виконує роль своєрідного моста.  

Отже, основним завданням експедиторських компаній, що 

здійснюють підприємницьку діяльність, пов'язану з продажем 

транспортних послуг, е забезпечення безперервного транспортного 

процесу від місця вантаження до місця вивантаження товару з 

мінімальними термінами доставляння і забезпеченням збереження 

вантажів. У зв'язку з цим експедиторські і операторські компанії повинні 
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постійно шукати нових шляхів зниження собівартості перевезень за 

рахунок залучення великого обсягу вантажопотоку і чіткішої координації 

роботи усіх учасників перевезення.  

Отже, вдосконалення організаційної структури автомобільних 

вантажоперевезень залежить від застосування логістики.  

Завдання, що виконуються логістичною системою, і вироблення по 

них стратегії МАП можна розділити на три групи:  

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

прогнозом матеріалопотоку, його обробкою в обслуговуючій системі 

(склад постачальник/споживач, підприємство гуртової торгівлі) та іншими 

роботами, пов'язаними з оперативним управлінням і регулюванням 

матеріального потоку.  

2. Завдання, що включають розробку системи організації 

транспортного процесу (план перевезень, план розподілу виду діяльності, 

план формування вантажопотоків, графік руху транспортних засобів 

тощо).  

3. Завдання, пов'язані з управлінням запасами на підприємствах, 

фірмах, складських комплексах, терміналах, розміщення запасів і їх 

обслуговування транспортними засобами, інформаційними системами 

тощо.  

Виконання цих завдань особливо актуальне в умовах ринку.  

Оптимізація і виконання цих завдань залежить від конкретної 

ситуації, початкових даних, умов і вимог щодо ефективної роботи 

логістичної системи, а також проблём, пов'язаних із забезпеченням 

виробництва сировиною і напівфабрикатами, з усуненням "вузьких місць" 

в технології доставляння різних видів продукції у 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 потокову 

лінію постійно в потрібній кількості, і відсутні збої в транспортуванні, які 

можуть бути викликані скупченням готової продукції на виході. Тут 

прикладом можуть бути заводи фірми TOYOTA, на яких запас 

комплектуючих дає змогу працювати 2 години за можливих збоїв.  

На підприємствах, що працюють у дискретному режимі, необхідно 

також враховувати коливання постачань, створюючи гарантійний запас 

для згладжування цих коливань.  

Основою виконання усіх цих завдань є розроблення стратегії і 

логістичної концепції побудови моделі транспортного обслуговування 

споживачів і фірм, яка ґрунтується на раціональних маршрутах 

перевезення і складання графіків доставляння продукції споживачам, 

тобто маршрутизація перевезень загалом.  

Маршрутизація перевезень - це досконаліший спосіб організації 

матеріалопотоків вантажів з підприємств гуртової торгівлі, що робить 
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істотний вплив на пришвидшення обороту ТЗ для раціонального і 

ефективного його використання.  

Створення раціональних маршрутів дасть змогу точно визначити 

обсяг перевезень вантажів з постачальницько-збутових підприємств, 

кількість автомобілів, що здійснюють ці перевезення, сприятиме 

скороченню простою автомобілів під завантаженням і розвантаженням, 

ефективному використанню рухомого складу і вивільненню зі сфер 

звернення значних матеріальних ресурсів споживачів. До того ж 

маршрутизація уможливлює підвищити продуктивність автомобілів за 

одночасного зниження кількості рухомого складу, що поступає на 

підприємство за такого самого обсягу перевезень.  

Якщо оптимальні маршрути створені, визначені і дотримуються 

терміни постачання, то виробничі запаси споживачів можуть 

скорочуватися у 1,5-2 рази, знижуючи тим самим витрати на складування.  

Необхідність маршрутизації перевезень вантажів обґрунтовується 

ще й тим, що маршрути дають змогу складати проекти поточних планів і 

оперативних заявок на транспорт, які випливають з дійсних обсягів 

перевезень. Отже, розроблення обґрунтованих маршрутів і проектів 

планів міжнародних перевезень сприятимуть своєчасному і 

безперебійному виконанню постачань продукції і ефективній взаємодії 

постачальних і автотранспортних організацій.  

 

11.3. Вдосконалення транспортної інфраструктури. 

 

Технічна якість автомобільної дороги залежить від її значення у 

масштабі країни: чим більший транспортний потік на дорозі, тим вищі 

вимоги до її технічної якості.  

Кількість автомобілів, що проходять дорогою через її перетин за 

одиницю часу (доба, година), як відомо, називається інтенсивністю руху. 

Інтенсивність руху не е постійною на всій довжині дороги, впродовж року 

і доби. Тому для розрахунків використовують середньорічну добову 

інтенсивність руху.  

Забезпеченість якісними автодорогами з твердим покриттям е 

важливим показником розвитку транспорту в країні.  

Протяжність автодоріг відповідно до сучасних вимог технічного 

рівня обчислюється лише першими десятками тисяч кілометрів. Тому 

проблема створення сучасної високоякісної мережі автодоріг залишається 

для України однією з найактуальніших проблем для MAП.  

Організація міжнародних транзитних вантажних перевезень - 

дуже складний логістичний процес, що торкається безлічі ключових 

аспектів діяльності не тільки самих перевізників, але й інших суб’єктів, 

що забезпечують їх організацію і контроль за виконанням.  

Реалізація кожного функціонального етапу цього процесу 

призводить до виникнення матеріальних, інформаційних і фінансових 
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потоків, і, як наслідок, до витрат, які, зрештою, і визначають рівні цін на 

товари.  

За оцінкою фахівців, транспортні витрати становлять від 40 до 60 % 

від загальної ціни. Зниження цих витрат - найважливіше завдання 

транспортної логістики, яка займається виконанням оптимізаційних 

завдань переміщення необхідної кількості товару в потрібне місце і 

вибору кращого маршруту постачань за необхідний час і з найменшими 

витратами. При цьому одним з ключових чинників у формуванні ціни 

міжнародних перевезень е моменти перетину державник кордонів.  

Час і гроші, витрачені на прикордонно митних переходах, є 

важливим чинником привабливості або непривабливості транзитних 

маршрутів.  

Основне функціональне завдання митних органів на межі кордону - 

це перевірка достовірності відомостей, що подаються в митних 

документах, відомостям в оригінальних товаросупровідних документах і 

відповідність їх реальним вантажам.  

Пришвидшення процесу документального контролю може дати 

тільки попереднє інформування митних органів про передбачувані 

перевезення.  

Важливим напрямом у розвитку міжнародної транспортної 

інфраструктури є впровадження на прикордонних переходах сучасних 

технологій. Така технологія забезпечує організацію митного оформлення і 

митного контролю з використанням електронного обміну інформацією 

між митними органами і учасниками зовнішньoекон омічної діяльності у 

межах здійснення міжнародних вантажних перевезень і розробляється з 

метою отримання прибутку за рахунок вдосконалення митного контролю 

і пришвидшення митного оформлення товарів на основі використання 

інформаційних технологій і визначає експериментальний порядок 

митного контролю і оформлення товарів, що ввозяться на митну 

територію України, з використанням попереднього інформування митних 

органів про переміщувані товари і транспортні засоби.  

Поставлена мета досягається за рахунок розроблення узгодженої 

моделі автоматизованого обміну даними (що ґрунтується на міжнародних 

нормах і рекомендаціях) між учасниками ЗЕД і митними органами влади, 

а також стандартизованих принципах організації масивів даних і передачі 

стандартних повідомлень.  

Вдосконалення правової бази міжнародних вантажних 

перевезень  

Науковo-технічний прогрес і вдосконалення управління економікою 

країни вимагають вирішення багатьох проблем транспортного 

законодавства, яке повинно відповідати рівню нових вимог 

господарського механізму управління виробництвом і транспортом.  

Транспорт має великий вплив на економіку не тільки окремих 

підприємств, але й цілих галузей господарства та усієї економіки країни, 
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сприяючи її підйому, а в окремих випадках гальмуючи її розвиток чи 

підвищення її ефективності загалом.  

Порядок взаємин між вантажовідправниками, перевізниками і 

вантажоодержувачами під час здійснення міжнародних перевезень 

вантажів регулюється Конвенцією про договір міжнародного дорожнього 

перевезення вантажів (КДПГ, абревіатура - CMR, від Convention 

Merchandises Routiers; міжнародна товарно-транспортна накладна, 

розроблена відповідно до Конвенції КДПГ, також називається CMR-

накладна) 1956 року, виробленого в рамках Комітету з внутрішнього 

транспорту ЕЕК ООН.  

Конвенція визначає правовий механізм і встановлює одноманітність 

в умовах договору міжнародного автомобільного перевезення вантажів, 

сприяючи раціональнішому і ефективнішому їх здійсненню.  

Положеннями Конвенції КДПГ керуються європейські країни під 

час укладання двосторонніх угод про міжнародні автомобільні 

перевезення. Україна приєдналася до Конвенції 01.08.2006 р.  

Сфера дії Конвенції - висновок і виконання договору перевезення, 

відповідальність перевізника і відправника вантажів, претензії і позови, 

здійснення перевезення послідовно кількома перевізниками, завершальні 

положення тощо.  

Необхідно відзначити, що Конвенція має відкритий характер, тобто 

ії положення розповсюджуються на перевезення вантажів за винагороду, 

коли місця ухвалення вантажу і здачі знаходяться у двох країнах, з яких, 

принаймні, одна е учасницею Конвенції, незалежно від місця проживання 

і національності сторін договору.  

На практиці це означає, що положення Конвенції 

застосовуватимуться до відповідачів - юридичних осіб країн, що не е 

членами цієї угоди. При цьому встановлюється, що договір перевізника 

визначається міжнародною товарно-транспортною накладною (CMR), яка 

е доказом умов договору і свідченням ухвалення вантажу перевізником. У 

конвенції детально визначені права відправника і одержувача щодо 

розпорядження вантажем, який транспортується, і порядок дій у разі 

виникнення перешкод щодо перевезення і видачі вантажу. 

 

11.4. Раціоналізація маршрутів міжнародних автомобільних вантажних 

перевезень. 

 

Сучасні економіко-математичні методи планування е засобом, що 

дає основу для вирішення багатьох важливих проблем планування і 

управління. Застосування інформаційних технологій дає змогу 

здійснювати розрахунки зі складання оптимальних планів, вибираючи 

якнайкращий варіант з великої кількості можливих.  

Одним із важливих об’єктів для застосування економіко - 

математичних методів і комп'ютерної техніки е автомобільний транспорт.  
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З виникненням ринкових відносин докорінно змінився характер і 

умови роботи підприємств, що займаються вантажоперевезеннями. 

Широкий розвиток отримала робота транспортно - експедиційних 

компаній, що уможливило зосередити в руках автотранспортників 

інформацію про майбутні перевезення.  

Застосування економіко-математичних методів і комп'ютерної 

техніки для планування перевезень вантажів автомобільним транспортом 

сьогодні недостатньо широко використовується підприємствами.  

Проте найбільшого поширення економіко-математичні методи і 

комп'ютерної техніки набуло виконання таких основних завдань:  

• закріплення одержувачів вантажу за відправниками (споживачів за 

постачальниками) з метою скорочення транспортної роботи у тонно-

кілометрах;  

• закріплення замовників автомобільного транспорту (клієнтури) за 

автотранспортними . підприємствами з метою скорочення нульових 

пробігів;  

• планування раціональних маршрутів перевезень масових вантажів 

за рахунок ув'язки зустрічних вантажопотоків з метою скорочення 

порожніх пробігів;  

• планування оптимальних складальнo-розвантажувальних 

маршрутів на перевезення дрібними партіями вантажів з метою 

скорочення загального пробігу;  

• розподіл рухомого складу і навантажувально-розвантажувальних 

механізмів за маршрутами з метою скорочення часу очікування і 

тривалості простоювання під вантаженням-розвантаженням;  

• розрахунок змінно-добового плану перевезень вантажу за 

годинними графіками під час формування методом "монтаж з коліс" з 

метою скорочення загального пробігу;  

• визначення найкоротших відстаней і маршрутів руху з метою 

скорочення загального пробігу.  

Планування перевезень за допомогою економіко-математичних 

методів і впровадження результатів розрахунків у практику діяльності 

автотранспортних підприємств забезпечує скорочення пробігу рухомого 

складу. Це означає, що економічний ефект досягається насамперед за 

рахунок зменшення змінних витрат.  

За раціонального закріплення споживачів за постачальниками, 

окрім пробігу, існує і зменшення транспортної роботи у тонно-

кілометрах, тобто знижуються витрати на заробітну плату. Усе це 

приводить до значного скорочення народногосподарських транспортних 

витрат.  

Під час планування перевезень виникає необхідність у визначенні 

великої кількості відстаней між вантажоутворювальними і 

вантажопоглинальними пунктами, а також між цими пунктами і 

автотранспортними підприємствами.  
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Найпоширеніші такі два раціональні способи визначення відстаней 

перевезень: безпосередній вимір на місцевості за свідченнями спідометра 

під час руху автомобіля по маршруту; вимір відстаней по карті (плану) 

міста або району вручну за допомогою курвіметра.  

Перевага першого способу полягає у великій точності виміру ("від 

дверей до дверей"), недоліки полягають у великих матеріальних і 

трудових витратах, а також в необхідності корегування свідчень 

спідометра залежно від зношення шин, тиску повітря в них тощо.  

Другий спосіб набув поширення із-за незначного часу на вимір 

однієї відстані, достатньої точності результатів, простоти і надійності під 

час використання нескладних приладів та інструментів.  

Проте їм обом властивий серйозний недолік - відсутність гарантій, 

що вибраний виконавцем виміру маршрут між заданими пунктами є 

найкоротший. Цей недолік істотний, якщо є безліч варіантів проходження 

маршруту між двома пунктами, що можливо при визначенні відстані між 

достатньо віддаленими пунктами у густорозгалуженій дорожній мережі 

сучасних міст.  

Наукову основу виконання подібних завдань дає математична 

теорія графів, яка переконливо доводить, що вибір маршруту руху, 

особливо в районах з розгалуженою мережею автомобільних доріг, 

вулиць і магістралей, е завданням багатоваріантним і таким, що має безліч 

допустимих рішень, але лише одне е оптимальним.  

Теорія графів - учення про геометричні схеми (мережі), що являють 

собою системи ліній, які сполучають задані крапки об’єктів. Крапками 

об’єктів є елементи (події), а лінії - взаємозв’язками між ними.  

Граф - це фігура, що складається з крапок (вершин) і відрізань 

(ребер), що їх сполучають. Ребра характеризуються вартістю, наприклад, 

довжинами, витратами на перевезення одиниці продукції, пропускною 

спроможністю тощо.  

Для проведення розрахунків за визначенням відстаней (маршрутів 

руху) необхідно розробити модель транспортної мережі, в якій повинні 

бути відтворені транспортні зв'язки між крапками міста (місцевості).  

Проведений огляд дає змогу встановити основні тенденції розвитку 

європейського ринку вантажних автоперевезень в умовах реформування 

системи регулювання ринку, а саме:  

1. Регулювання ринку транспортно-експедиційних послуг залежно 

від розвитку міжнародних торгових відносин з обліком:  

• обслуговування зовнішньоторговельного обороту між країнами-

постачальниками послуг, тобто сторони визначають зміст і місткість 

ринку з урахуванням двостороннього товарообігу на паритетній основі;  

• обслуговування зовнішньоторговельного обороту між іншими 

країнами з допущеним обсягом і змістом послуги третьої сторони, тобто 

дві сторони визначають для третьої сторони умови, форму і заходи 

регулювання її участі на ринку.  
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2. Широка лібералізація ринку транспортно-експедиційних послуг в 

ЕС з одночасним посилюванням для третьої сторони порядку доступу на 

ринок, зростанням технічних, екологічних, адміністративних вимог, 

зростанням дорожніх зборів і податків.  

3. Синхронний з ринком транспортних послуг розвиток 

посередницьких послуг в експедиційній, логістичній і навколотаможенній 

діяльності.  

4. Використання телекомунікаційних систем для забезпечення 

контролю просування і режиму роботи транспортних засобів, 

забезпечення безпеки дорожнього руху, забезпечення сплати дорожніх 

зборів і податків тощо.  

5. Застосування заходів митного регулювання на основі заявного 

принципу з метою використання сторонами встановлених і допущених 

спрощень митних процедур.  

6. Формування тарифної політики не тільки на конкурентній основі, 

але й з урахуванням "особливих" договірних умов на перевезення товарів, 

а також з урахуванням ступеня участі і інтеграції в міжнародні логістичні 

системи, схеми і модулі. [2] 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ. 

 

1. Значення спеціалізації перевезень на світовому ринку. 

2. За рахунок чого досягається конкурентоспроможність 

національної транспортної галузі. 

3. Які чинники конкурентоспроможності транспортних послуг є 

значущими і привабливими для клієнта у світлі розвитку і стійкого 

застосування логістичних систем? 

4. Що потрібно у міжнародних автомобільних перевезеннях для 

формування технологічної транспортної бази? 

5. Які існують варіанти формування технологічної бази? 

6. На які групи розділяються завдання що виконуються 

логістичними системами для розробки стратегій міжнародних 

автомобільних перевезень. 

7. Перерахуйте напрямки вдосконалення транспортної 

інфраструктури. 

8. Перерахуйте напрями вдосконалення правової бази міжнародних 

вантажних перевезень. 

9. Які основні завдання при плануванні перевезень вантажів 

автомобільним транспортом можна вирішувати за допомогою економіко-

математичних методів і комп’ютерної техніки? 

10. Тенденції розвитку європейського ринку вантажних 

автоперевезень. 
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ЛЕКЦІЯ 12. МІЖНАРОДНІ ЗМІШАНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ. 

 

Мета лекції - розглянути класифікацію інтермодальних перевезень, 

концепцію оцінки доцільності різних транспортно-технологічних систем. 

Розглянути особливості організації контрейлерних перевезень та 

методику формування тарифної політики на змішані комбіновані 

перевезення. 

План лекції: 

12.1. Класифікація інтермодальних перевезень. 

12.2. Концепція оцінки доцільності різних транспортно-

технологічних систем. 

12.3. Особливості організації контрейлерних перевезень. 

12.4. Методика формування тарифної політики на змішані 

комбіновані перевезення. 

 

12.1. Класифікація інтермодальних перевезень. 

 

Визначення різновидів змішаних перевезень можуть бути 

сформульовані в залежності від кількості задіяних видів транспорту, виду 

сполучення (міжнародне, національне), виду вантажного місця, характеру 

відповідальності за перевезення всіх її учасників, порядку управління та 

інших чинників. 

У фаховій вітчизняній та зарубіжній літературі поряд з різною 

термінологією для визначення однієї і тієї транспортно-технологічної 

системи доставки вантажів зустрічається однакова термінологія для 
визначення різних систем доставки вантажів. Наприклад, на 

Загальноєвропейській конференції міністрів транспорту країн ЄС (1994 

р.) було прийняте рішення, відповідно до яких інтермодальним 
вважається перевезення одним видом транспорту, але з перевантаженням 

опломбованого контейнера на шляху проходження. У 1997 р. ця 

міжнародна організація при визначенні інтермодальності вказувала 
можливість домінування одного виду транспорту над іншим, що вже 

передбачає задіяність у виконані перевезень не менше двох видів 

транспорту. 

Комбіновані перевезення  можна характеризувати як вид вантажних 

перевезень із транспортними ланцюгами між відправниками й 

одержувачами вантажів при збереженні транспортного упакування в 

процесі перевантаження універсальних транспортних засобів з одного 

виду транспорту на іншій. Існують також поняття комбінованих 

перевезень   як планомірної чи взаємодії систематичної кооперації різних 

видів транспорту в організації транспортних ланцюгів. З визначення 

комбінованих перевезень випливає наявність системи твердого 

узгодження і відповідності технічних і технологічних аспектів взаємодії. 
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Перевезення у змішаному сполученні організують на основі 

термінальної системи доставки вантажів.  

Термінал являє собою пункт у транспортній системі, призначений 

для виконання різноманітних робіт, пов’язаних із забезпеченням 

переміщення вантажів. Іноді у фаховій літературі під терміналом 

розуміють спеціалізовану ділянку транспортного вузла. 

Найбільше часто застосовуються змішані залізнично-автомобільні 

перевезення з використанням контейнерів різної вантажопідйомності; 

знімних автомобільних кузовів; автомобільних напівпричепів (контрейлерів); 

автопоїздів.  

Змінні кузови. Відмінною рисою технології «знімні кузови» є 

наявність спеціального напівпричепа, оснащеного пристроями для 

установки на візки, який має посилену раму. В іншому він мало 

відрізняється від стандартного.  

Вантажопідйомність автомобільних знімних кузовів змінюється в 

межах від 2 т до 20 т, а довжина кузова – від 3,77 м до 7,82 м. 

Автотранспортні засоби для завантаження знімних кузовів обладнані 

безкрановими механізмами, які збільшують масу базового шасі на 10–20 

%. Перевагою цієї системи перевезень є зведення до мінімуму маси тари, 

раціональне використання вантажопідйомності автотранспортних засобів 

та їх уніфікація, механізація виконання вантажних робіт. При цьому 

використовуються також відносно легкі залізничні платформи і не 

виникає проблем з габаритними залізничними обмеженнями. Тому на 

долю перевезень зі змінними кузовами у Європі припадає майже 

половина загального обсягу змішаних перевезень. При повній масі 

змінного сталевого кузова 18,0 т, маса тари кузова становить всього 2,55 

т. Сьогодні у Європі використовується 100–120 тисяч знімних кузовів. 

Частка кузовів, що перевозиться залізницею, складає до 20–25 %. 

Знімні автомобільні кузови поділяють на дві групи: загального 

призначення (універсальні) і спеціального призначення (спеціалізовані за 

видами вантажів). 

Знімні кузови, так як і контейнери, є об’єктами стандартизації. При 

конструюванні знімних кузовів для змішаних перевезень 

використовується європейський стандарт ЕН-284. Стандартні знімні 

кузови можуть встановлюватися на всіх спеціалізованих вагонах і 

автомобілях, що забезпечені перевантажувальними пристроями, які 

використовуються у європейських країнах. Найважливіше значення для 

взаємної заміни знімних кузовів мають окремі конструктивні елементи, 

які також стандартизовані: стійки, кутові накладки, фітінги для захвату 

кузова при його перевантаженні. 

Недоліком системи перевезень з використанням знімних кузовів є 

збільшення маси базового шасі, що підвищує собівартість перевезень.  

Контейнерна система перевезень. Використовується для 

перевезень генеральних та цінних вантажів. Ідея використання 
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контейнера передбачає: об’єднання багатьох упаковок у одне 

відправлення, швидке виконання перевантажень, послаблення вимог до 

упаковки, зменшення крадіжок, спрощення складання документів, 

зниження вартості перевезень. За визначенням Комітету ТК-1О4 ІСО 

контейнер є елементом транспортного обладнання і за своїми незмінними 

технічними параметрами має узгоджуватися з габаритними та ваговими 

обмеженнями транспортних засобів, максимальним використанням 

вантажопідйомності та площею вантажної платформи транспортних 

засобів, мати мінімальну власну вагу, забезпечувати збереження вантажів, 

безпеку руху транспортних засобів, можливість механізованого 

виконання навантажувально-розвантажувальних робіт. 

Контейнери поділяють на дві групи: загального призначення 

(універсальні) і спеціального призначення (спеціалізовані). За масою 

контейнери розрізняють як малотоннажні до 2,5 т, 0середньотоннажні – 

від 2,5 до 10 т. 

Для насипних, рідких та газоподібних вантажів використовують 

контейнери-цистерни трьох типів: 1В, 1C, 1D. 

Досвід використання контейнерних систем свідчить про наявність 

двох основних проблем. Перша проблема пов’язана з інформаційним 

потоком, який супроводжує перевезення. Якщо документи не будуть 

встигати за переміщенням контейнерів або транспортні засоби будуть 

довго чекати на виконання формальностей, або виникнуть затримки, 

пов’язані з пошуком контейнера, то всі переваги контейнерних 

перевезень будуть зведені нанівець. Тому запровадження контейнерної 

системи без підсистеми її інформаційної підтримки недоцільне. 

Друга проблема пов’язана з відсутністю балансу обсягів прямих і 

зворотних перевезень, коли в одному напрямку є вантаж, а в зворотному – 

немає, виникає проблема порожніх пробігів. 

Контейнерна система перевезень потребує значних капітальних 

вкладень для створення окремих ліній (спеціалізовані термінали, 

транспортні засоби, склади тощо), але дозволяє в 2,0-2,5 рази скоротити 

витрати коштів за рахунок механізації операцій, збільшити швидкість 

доставки, зменшити імовірність пошкодження вантажу. Недолік цієї 

технології – велика маса тари. 

Контрейлери. Контрейлерні перевезення визначаються як 

комбіновані перевезення, при яких автомобільні транспортні засоби 

(напівпричепи, автопоїзди в повному складі) перевозяться на 

спеціалізованому залізничному рухомому складі (платформах). За типами 

автотранспортні засоби поділяються на: напівпричепи і повні автопоїзди 

(напівпричіп із сідельним тягачем). 

Самими перспективними й економічно вигідними серед 

перерахованих видів перевезень є контрейлерні, здійснювані в наземних 

транспортних міжнародних коридорах. Поняття «коридор» у даному 

контексті містить у собі усі види транспорту – автомагістралі, річкові, 



180 

 

залізничні ділянки, вокзали і термінали, комбінований рейкошинний 

транспорт, морські і повітряні порти, а також термінали, що забезпечують 

проходження вантажів транзитом через країну з мінімальними 

затримками. 

З розвитком економіки тієї чи іншої держави міняється структура 

вантажів, що перевозяться. Частка готової продукції в загальному обсязі 

перевезень вантажів постійно зростає. У великому обсязі перевозяться 

цінні вантажі, до перевезення яких висувають підвищені вимоги: 

перевозити швидко й у термін – швидкість перевезень «від дверей до 

дверей» має не менш 25 км/год.; повне забезпечення схоронності вантажу. 

До особливо важливих відносяться транзитні вантажі, що мають 

перевозитися з більш високою швидкістю, при гарантії їх схоронності та 

якості перевезень. 

Усе це є підтвердженням того, що виникла потреба в нових 

транспортних послугах, задоволення яких буде здійснюватися за рахунок 

організації змішаних комбінованих (інтермодальних) перевезень. 

Усе більшу актуальність набуває задача освоєння сучасних 

перевізних технологій. У свою чергу, комбіновані перевезення вимагають 

створення нових технологій їх виконання. 

Для України актуальність зазначених проблем підсилюється 

завдяки вигідності географічного розташування (рис. 12.1). 

Вид перевезень залежить від обсягу вантажу, виду товару і 

замовника, що сам планує свої витрати і доходи. З усіх видів 

комбінованих перевезень транспортним комплексом  України найбільш 

освоєні контейнерні. 

У цих умовах більш економічною та ефективною може бути нова 

для України технологія транспортування вантажів – контрейлерні 

перевезення, тобто транспортування залізницею маршрутними потягами 

великовагових автопоїздів (тягачів з напівпричепами й автомобілів із 

причепами).  

Контрейлерні перевезення дуже перспективний напрям: вони 

екологічно чисті, скорочують час проходження кордонів і більш 

привабливі з ьлчки зору дозволів. 

Контрейлерні перевезення є невід’ємною частиною автомобільних 

перевезень і  відносяться до інтермодальних. Цей термін означає 

перевезення вантажу в єдиній тарі чи транспортному засобі на декількох 

видах транспорту без перевантаження самого вантажу. Транспортною 

одиницею може бути контейнер, автопоїзд чи напівпричіп.  

У Західній Європі інтермодальні перевезення контрейлерними 

технологіями сьогодні усе більше поширюються. В окремих країнах – 

Австрії, Швейцарії, частка контрейлерних перевезень складає близько 20 

% усіх перевезень залізницями країни. Збільшення обсягів таких 

перевезень у Європі становило до 2000 року у середньому 20 % на рік.  
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Рис. 12.1. Географічне розташування України на шляху євразійських транспортних коридорів  
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Великий обсяг контрейлерних перевезень виконується в Німеччині 

(біля 50 % від загального їх обсягу у Європі). В інших країнах Західної 

Європи, США і Канаді контрейлерні перевезення складають до 15-25 % 

загального обсягу перевезень залізничним транспортом. 

За останніми технічними нормами для перевезень у змішаному 

сполученні передбачено: формування поїзда – не більше 1 години; час 

очікування автотранспортного засобу – не більше 20 хвилин; час зміни 

колії – мінімальний; легкий доступ до терміналів автошляхами та 

залізницею; максимальний час перетину кордону – 20 хвилин для поїзда. 

Трейлерна система перевезень. Ця система передбачає переміщення 

залізничних вагонів на трейлерних возах (автомобільних причепах) 

автомобільними шляхами від залізничної станції до складу адресата. Такі 

перевезення не мають широкого розповсюдження і використовують тоді, 

коли у адресатів вантажів немає під’їзних колій залізниці. У цьому 

випадку на трейлерний візок укладають рейки для накочування вагону із 

звичайної залізничної колії. Трейлерні перевезення потребують створення 

потужних тягачів та конструктивно складних важких трейлерів 

(причепів), а також обладнання для скочування вагонів із залізничних 

колій на причепи і навпаки. Крім цього, переміщення вагонів вулицями та 

дорогами потребує особливих умов перевезень, бо не додержуються 

габаритні розміри, зменшується пропускна здатність дороги, 

порушуються правила дорожнього руху. 

Основна перевага трейлерних та контрейлерних перевезень полягає 

в ліквідації проміжних навантажувально-розвантажувальних робіт, що 

забезпечує збереження вантажу, швидку доставку, відносно малі витрати. 

Роудрейлери. Подальшим розвитком трейлерних та контрейлерних 

систем є роудрейлерні (інколи - бімодальні). Бімодальні перевезення 

засновані на використанні напівпричепів, оснащених і автомобільними і 

залізничними колісними парами. Для руху автомобільними дорогами 

рейкові колісні пари піднімаються, а автомобільні опускаються; 

залізницею і – навпаки. При використанні простих пристосувань за 

короткий проміжок часу залізничний вагон перетворюється в 

автомобільний причеп. Нове технічне рішення знімає проблему «мертвої 

ваги» та дорогого підйомного обладнання.  

Роудрейлер має на обох кінцях стандартні залізничні та 

автомобільні вузли для з’єднання з автомобілем та локомотивом. У 

порожньому стані роудрейлер має вагу 18 т. Його вантажопідйомність – 

20 т. 

При роудрейлерних перевезеннях використовують модернізовані 

напівпричепи, під які підкочують спеціальні двовісні залізничні візки. 
Залізничні візки мають звичайні зчіпки і буферні пристрої. На рейковому 

шляху напівпричепи через візки з’єднують у поїзд. Сила тяги і гальмівні 

сили передаються від візка напівпричепу, потім наступному візку і 
напівпричепу і так далі. У зв’язку з цим, рами напівпричепів мають 
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посилюватиясь, що призводить до збільшення власної маси напівпричепів 

і зменшення їх вантажопідйомності приблизно на 1 т. Встановлення 

одного напівпричепа на залізничні візки займає не більше 5 хвилин. 

Ролкерна система перевезень використовується на морському 
транспорті для перевезення пакетованих та непакетованих тарно-штучних 

вантажів, укладених у вантажні платформи на колісному ходу, які 

переміщують спеціалізовані транспортні засоби. Навантаження морських 
суден (ролкерів) виконується горизонтальним способом через бортові, 

носові або кормові отвори по перехідних пристроях (апарелях). 

Для перевезень за цією системою використовують автомобільні 
напівпричепи, вантажні платформи і морські судна місткістю від 10 тис. 

м3 до 20 тис. м3, а також – від 50 тис. м3 до 60 тис. м3. Морські судна 

укомплектовують спеціальною самохідною вантажною технікою. 

 

12.2. Концепція оцінки доцільності різних транспортно-технологічних 

систем. 

 

Різке зменшення обсягів виробництва в Україні, порушення 
зовнішньоекономічних зв’язків спричинили кризову ситуацію в 

транспортній системі країни, яка ще ускладнюється паливно-

енергетичною кризою, незадовільним станом та старінням основних 
фондів. Сьогодні транспортна система країни не задовольняє вимог 

клієнтури до якості перевезень, тобто до швидкості доставки вантажу та 

його збереження. 

На ринку транспортних послуг різні види транспорту знаходяться в 

умовах чистої конкуренції, що змушує їх орієнтуватися на інтереси 

клієнтів. Тому кожен перевізник, експедитор зацікавлені мати об’єктивну 

інформацію про ефективність для вантажовласника транспортної системи, 

якою він користується. 

В умовах загострення конкуренції між залізничним транспортом та 

приватним автомобільним транспортом, який виконує вимоги 

вантажовласників більшою мірою, виникає необхідність організації 

змішаних інтермодальних комбінованих перевезень вантажів. 

Аналіз закордонного досвіду показав, що за останні 10 років у 

США, Японії, країнах Західної Європи та інших країнах світу обсяг 

змішаних комбінованих перевезень подвоївся та продовжує зростати. 

В Україні змішані комбіновані перевезення вантажів розвинуті 

слабо та здійснюються здебільшого в контейнерах. Їх питома вага в 

загальному обсязі перевезень не перевищує 0,5 %, оскільки в Україні 

немає відповідних умов для розповсюдження таких перевезень. Однак в 

Україні проводиться велика робота з розвитку систем змішаних 

комбінованих перевезень, створенню спеціалізованого рухомого складу та 

модернізації існуючих залізничних платформ, проводиться їх 

випробування та організовуються  експериментальні рейси. Тому сьогодні 
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першочерговими завданнями є розробка методик техніко-економічного 

обґрунтовування створення та функціонування різних транспортних 

систем змішаних комбінованих перевезень. 

Аналіз існуючих методик оцінки ефективності інвестиційних 

проектів показав, що вони (як за критеріями мінімальної суми річних 

приведених витрат, так і за критерієм максимальної дохідності за 

розрахунковий період) потребують вдосконалення та адаптації до 

ринкових умов України та інших країн СНД. Необхідно розробити такі 

методики, які б дозволили визначати комерційну ефективність для 

інвестора капіталу та для підприємства-замовника, що створює ту або 

іншу транспортну систему та який забезпечить повною мірою вимоги 

клієнтів, орієнтуючись на те, щоб послуга (перевезення) була 

конкурентоспроможною на ринку транспортних послуг. 

Комплекс взаємоузгоджених технічних, технологічних, 

економічних, організаційних, комерційних і правових рішень, які 

забезпечують найбільш ефективне перевезення вантажів, називається 

транспортно-технологічною системою доставки вантажів. 

Враховуючи, що вибір тієї або іншої транспортної системи, в тому 

числі і змішаних комбінованих перевезень, виконується 

вантажовласником, тому пропонуються в наданій нами методиці брати до 

уваги такі умови: 

1) необхідно враховувати термін доставки та збереження при 

розгляданні ефективності перевезень найбільш цінних вантажів з високим 

рівнем рентабельності їх виробництва; 

2) економічний ефект при перевезеннях цінних вантажів слід 

визначати не за весь період життєвого циклу системи, а за значно менший 

розрахунковий період – період обігу капіталу у виробника товару, що 

перевозиться; 

3) методику формування тарифів на ці перевезення необхідно 

узгоджувати з методикою визначення оцінки ефективності 

функціонування транспортних засобів кожного перевезення. 

Таким чином, пропонується вирішувати вибір транспортних засобів 

як з позицій перевізника, так і вантажовласника. 

При такому підході роль перевізника за своїм характером близька 

до ролі компаньйона-вантажовласника в процесі обігу капіталу та 

отримання прибутку на принципах консорціуму. Причому перевізнику 

має належати частина загального ефекту (прибутку), який отримує 

вантажовласник в процесі виробництва товару та його транспортування 

до споживача. 

В якості критерію ефективності функціонування різних 

транспортних систем згідно з методикою, що пропонується, прийнятий 

інтегрований сумарний ефект Еінт від зменшення витрат на перевезення 

Е1, від надходжень до держбюджету вільних грошей за рахунок 
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скорочення термінів доставки вантажів Е2, від зменшення втрат вантажів 

при перевезенні Е3, від зниження екологічної шкоди Е4.  

Тобто необхідно отримати максимальне значення суми зазначених 

вище величин (ефектів) 

 

інт 1 2 3 4 maxЕ Е Е Е Е     .  (12.1) 

 
В цілому в усьому світі комбіновані контрейлерні перевезення 

розглядаються як закономірний процес подолання конкурентних відносин 

між автомобільним і залізничним транспортом і перехід на відносини 

співробітництва. Такий процес стає можливим тільки на фоні державної 

підтримки контрейлерних перевезень як принцип захисту навколишнього 

середовища й екологічного захисту громадян, а також методу 

забезпечення рівноважного конкурентного середовища в сфері вантажних 

перевезень контейнеропридатних (й інших) вантажів як у міжнародному, 

так і у внутрішньому сполученні. У європейських країнах контрейлерні 

перевезення значною мірою дотуються державою. 

Таким чином, при удосконаленні технології комбінованих 

перевезень особливу увагу необхідно приділити контрейлерним 

перевезенням як найбільш перспективному напрямку розвитку 

транспортного комплексу України. При цьому важливим є аналіз 

технології виконання контрейлерних перевезень у міжнародному 

сполученні і  визначення сфери їх ефективності. 

 

12.3. Особливості організації контрейлерних перевезень. 

 

Світовий досвід показує, що запорукою  успішного  розвитку  

комбінованих (у тому числі контрейлерних) перевезень є глибокий 

технічний і технологічний аналіз всіх етапів логістичного ланцюга. Для 

цього необхідна класифікація таких перевезень (рис. 12.2). 

Контрейлери за типами автотранспортних засобів поділяються на 

напівпричепи і повні автопоїзди (напівпричіп із сідельним тягачем). 

Контрейлерні перевезення підрозділяються на супроводжувані і 

несупроводжувані. До несупроводжуваних відносяться напівпричепи, до 

супроводжуваних – повні автопоїзди. 
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Рис. 12.2. Класифікація контрейлерних перевезень 
 

Повні автопоїзди. Цей вид контрейлерних перевезень 

забезпечується спеціальним видом залізничного рухомого складу. За 

типом залізничного рухомого складу такі перевезення підрозділяються на 

систему «шосе, що рухається» і технологію з використанням спеціальних 

платформ зі стаціонарною зниженою площадкою (кишенею). 

«Шосе, що рухається». За даним видом контрейлерних перевезень 

цілком укомплектовані транспортні засоби (повні автопоїзди) 

перевозяться на спеціалізованих платформах, оснащених нестандартними 

колісними парами, діаметр яких менше стандартних. Це дозволяє 

навантаженому на платформу автопоїзду вписатися в габарит 

навантаження. 

Стаціонарна знижена площадка (СЗП). У цьому випадку 

платформа має посилену раму і кишеню в підлозі, у якій розміщуються 

автомобільні колісні пари напівпричепа і тягача. Глибину кишені 

визначає габарит навантаження. 

Напівпричепи. При контрейлерних перевезеннях напівпричепи не 

оснащуються додатковим устаткуванням для перевантаження, а також не 

мають будь-які інші особливості щодо стандартного. За типом рухомого 

складу вони підрозділяються на два підвиди: зі СЗП і МЗП (мобільна 

знижена площадка). 

СЗП (перевезення напівпричепів). Конструкція платформ аналогічна 

тій, що служить для перевезення автопоїздів, однак є й одна відмінність: 

потрібна площа СЗП для напівпричепів значно менша, оскільки в кишені 

розміщуються тільки задні автомобільні колісні пари, що значно скорочує 

потрібну корисну довжину вагона. 

МЗП. Відміною даного типу платформ є наявність спеціального 

пристрою, що забезпечує підйом і опускання кишені. При верхньому 

положенні площадки платформа набуває вид звичайної універсальної 

Шосе, що рухається СПП МПП СПП 

Повні автопоїзди Напівпричепи 

Контрейлерні перевезення 
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платформи. Така конструкція дозволяє значно скоротити час на 

виконання вантажних операцій. 

Система фірмового транспортного обслуговування виділяє такі 

переваги контрейлерних перевезень: 

 конкурентоспроможні ставки; 

 скорочення терміну доставки вантажу; 

 твердий графік доставки вантажу одержувачу; 

 спрощення митних процедур; 

 скорочення часу простою автопоїздів у чергах на прикордонних 

автомобільних переходах (за графіком потяг не може бути затриманий 

більш ніж на п’ять годин); 

 контроль і спостереження за просуванням вантажу; 

 значне зниження забруднення навколишнього середовища. 

Порівняльний аналіз європейських екологів показав, що при однаковій 

транспортній роботі         (у тонно-кілометрах) витрати на одиницю 

перевезеного залізницею вантажу майже в 8 разів менше, ніж при 

транспортуванні автодорогою. Викидів у навколишнє середовище на 1 

перевезену тонну майже в 30 разів менше; 

 охорона і забезпечення безпеки на шляху проходження; 

 зниження криміногенної й аварійної (особливо в зимовий час) 

ситуації на дорогах. За даними європейської поліції, поїздка в автомобілі 

більш ніж у 2,5 рази не безпечніша, ніж залізницею; 

 подовження терміну служби автомобіля й автомобільних доріг; 

 економія автомобільного палива; 

 виключення додаткових витрат на шляху проходження; 

 створення комфортних умов для відпочинку водіям автопоїздів 

на шляху проходження. 

Однак поряд з незаперечними перевагами контрейлерних 

перевезень існують і їх недоліки: 

 питома вага вантажу складає близько 18 % (вага вантажу 10-20 т 

на 34 т платформи + 10 т тягача + 20 т тари напівпричепа); 

 великі первісні фінансові вкладення на розробку і створення 

спеціалізованого рухомого складу, на розробку і спорудження 

перевантажувальних терміналів; 

 питома вага  вантажу при перевезеннях  без  автотягача складає  

близько 27 %. 

Організаційно ці перевезення здійснюються двома способами. За 

однією схемою тягачі тільки доставляють свої причепи до місця 

навантаження і залишають їх на залізничній вантажній станції. На 

станції призначення напівпричіп зустріне вже інший тягач і доставить 

безпосередньо вантажоодержувачу. Такий спосіб не має потреби до 

включення в поїзд пасажирських вагонів для водіїв, однак експедитор 
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зобов’язаний або утримувати подвійний парк тягачів, або включати в 

транспортний ланцюг додаткових транспортних операторів [64]. 

За іншою схемою на спеціальні платформи навантажується весь 

автопоїзд у зчіпці і передбачає включення в залізничний вантажний потяг 

ще і пасажирських вагонів. Саме такому принципу організації 

контрейлерного руху віддали перевагу українські перевізники. 

Отже, від складу відправника вантажний модуль доставляється на 

залізничну платформу. Залізниця транспортує його до станції 

призначення, де відбувається доставка до складу адресата. На етапі 

доставки вантажів залізницею перевезення виконують за розкладом, 

переважно у нічний час. Поїзди рухаються зі швидкістю до 100 км/год. і 

користуються пріоритетом при організації залізничного руху. 

Завантаження поїздів здійснюють, як правило, в інтервалі з 18.00 до 22.00 

години. Автотранспортне підприємство, яке бажає відправити вантаж 

вечірнім поїздом, зобов’язане повідомити про це компанію перевізника до 

полудня. Зазвичай безпосередньо на терміналах здійснюють митні 

формальності і ветеринарний контроль. Частіше всього такі перевезення 

виконують маршрутними поїздами прямого сполучення до визначеного 

пункту (термінала), на якому формуються такі самі поїзди до нового місця 

призначення. При контрейлерних перевезеннях на терміналах 

використовують як вертикальний, так і горизонтальний спосіб 

завантаження вантажних модулів на залізничні платформи. 

Вертикальний спосіб вимагає використання портальних кранів із 

спеціальними захватами або спеціально сконструйованих 

пневматичних стрілових навантажувачів великої вантажопідйомності. 

Вантажний модуль потребує спеціальних фітінгів або кантів для 

захоплення їх при завантаженні, а його конструкція має посилюватись. 

Час вертикального перевантаження не перевищує 4-5 хвилин. 

Горизонтальне завантаження (накочуванням) здійснюється за 

двома основними варіантами. За першим варіантом вантажні модулі 

насувають з торцевої рампи на спеціальну залізничну платформу, де їх 

закріплюють ланцюгами або спеціальними захватами. Термін 

завантаження одного вантажного модуля становить біля 20 хвилин. За 

другим варіантом застосовують залізничні вагони з поворотною 

платформою. Весь процес завантаження займає 10 хвилин. Вагони 

можуть завантажувати незалежно один від одного. При необхідності 

можливо завантажувати не весь залізничний поїзд, а тільки окремі 

платформи. 

В Україні перші експерименти з контрейлерних перевезень були 

проведені ще в 1997 р. у західній частині країни, у Карпатах. Тоді ж були ви-

готовлені спеціальні низькі платформи, щоб вписатися в габаритні 

обмеження.  
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Додатковим імпульсом розвитку контрейлерних перевезень 

послужить впровадження системи платних автодоріг, напрямок яких 

збігається з орієнтацією основних вантажопотоків, у тому числі 

транзитних через Україну (Одеса–Київ; Косини–Київ; Львів–Броди; Київ–

Харків), де рівень плати за проїзд орієнтований на комерційних 

вантажоперевізників. 

Контрейлерні перевезення в Україні орієнтовані на  міжнародне 

сполучення. Слід зазначити, що становище може різко змінитися з 

появою платних магістралей, усіляких митних зборів і відповідного 

законодавства, що враховує екологічні проблеми і стан автодоріг у країні. 

В Україні існує два контрейлерних маршрути. Контрейлерний потяг 

«Ярослав» (рис. 12.3) – Київ – Славкув (Польща) і «Вікінг» (рис. 12.4) – 

Іллічівськ / Одеса – Клайпеда (Литва). Час у дорозі «Ярослава» – 39 

годин, включаючи п’ятигодинну стоянку на митному переході, «Вікінга» 

– дві доби. Для порівняння: автоперевізники, пересуваючись самостійно, 

витрачають на перетинання України до 4 діб, по маршруту Одеса – 

Клайпеда – до 10 діб.  

 
 

 
 

 

Рис. 12.3. Схема контрейлерного маршруту Київ – Славків 
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Рис. 12.4. Схема контрейлерного маршруту Іллічівськ – Клайпеда 
 

Єдина широка колія на Захід збереглася в глибину Польщі на 400 
кілометрів саме з кінцевим пунктом у Славкові. І, крім того, тут також 

обладнана навантажувальна рампа під великовантажні автомобілі. У 

зв’язку з цим прокладений контрейлерний маршрут саме до Славкова.  
Крім цього, звідси складається досить зручний шлях для наших 

автопоїздів у Голландію, Францію, Німеччину, Бельгію. Із тридцяти 

однієї машини власне в Польщу направлялася тільки одна, інші – 
транзитом у Німеччину, Голландію, Бельгію. 

До місця навантаження на залізничний потяг автопоїзда 

під’їжджають своїм ходом. На території залізничної станції відправлення 
передбачена спеціальна площадка, де вони накопичуються й очікують 

навантаження. 

Для заїзду автопоїздів на залізничні платформи в Іллічівськом 
порту, прямо біля причалу, споруджена спеціальна рампа. До неї 

підганяється потяг із платформами, на які і заїжджають автопоїзда. Час 

навантажування автопоїзда на платформу – 8 хвилин. Після навантаження 

і розкріплення автопоїзда лобові і бічні стекла кабін закриваються 
листками фанери чи картону. 

Причепи закриваються й опечатуються відповідно до звичайного 

митного порядку. Потяг у дорозі охороняється спеціалізованими 

підрозділами воєнізованої охорони залізниці. Оформлення документів 

при перетинанні кордону України з Білоруссю і Білорусі з Литвою 
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здійснює дирекція потяга, а водії і супроводжуючі вантаж особи 

проходять прикордонне оформлення як звичайні пасажири. 

Для перевезення в контрейлерному потязі необхідні такі документи, 

що передаються начальнику потяга: 

– книжка МДП; 

– товарно-транспортна накладна СМR (ТТН); 

– інвойс (рахунок-фактура); 

– пакувальний аркуш. 

Для полегшення перетинання кордону до перевезення допускаються 

автопоїзди, навантажені будь-якими товарами, крім підакцизних і 

потребуючих ветеринарного і фітосанітарного контролю. 

Сумнівною стає комерційна цінність потяга. Однак у даному 

випадку Міністерство транспорту переслідує трохи іншу мету, ніж 

одержання прямого прибутку. Як було відзначено, у деяких західних 

країнах контрейлерні перевезення дотуються державою, переслідуючи 

інші вигоди. Головні з них – ефективне використання дорожньо-

транспортного комплексу і збереження екології країни. Положення 

України на континенті таке, що вона має величезне значення саме як 

транзитна держава. Постійно зростаючий потік автопоїздів із усієї Європи 

ставить під загрозу наші дороги, повітря і навколишнє середовище. Отже, 

головна мета зараз – довести експедиторам, і не тільки українським, що 

контрейлерні перевезення – зручний і швидкий спосіб переміщення. 

Таким чином, контрейлерне перевезення поєднує дві переваги – 

оперативність і маневреність автомобільного транспорту та надійність і 

безпеку залізничного. 

 

12.4. Методика формування тарифної політики на змішані комбіновані 

перевезення. 

 

Діюча тарифна політика не повною мірою відповідає вимогам ринка 

транспортних послуг. Останнім часом пропонувалися різні методи 

побудови тарифів на перевезення вантажів з урахуванням їх вартості. Але 

ці методи не враховують якість перевезень, швидкість доставки вантажів 

та їх збереження. 

Пропонується методика визначення тарифів на змішані комбіновані 

перевезення, яка заснована на оцінці ефективності функціонування 

транспортної системи в цілому. Слід зазначити, що змішані комбіновані 

перевезення (в тому числі контрейлерні), які здійснюються 

пасажирськими швидкостями, дозволяють виконувати перевезення вчасно 

(перевага автомобільного транспорту) та з витратами близькими до 

залізничного.  

Тоді величина тарифів на змішані комбіновані контрейлерні 

перевезення мають знаходитися в межах між величиною тарифу на 
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традиційні залізничні перевезення (Тзал) та на автомобільні перевезення 

(Tавт) 

 

Тзал < Tк < Tавт.     (12.2) 

 

Виходячи з цієї умови пропонується такий порядок визначення 

оптимального розміру тарифу на змішані комбіновані контрейлерні 

перевезення: 

1. Визначається верхня межа тарифу в.м
кТ , за яку приймається 

діючий сьогодні тариф на автомобільні перевезення Тавт 

 
в.м
кТ  = Тавт.     (12.3) 

 

2. Визначається нижня межа тарифу, яка відповідає поточним 

витратам  н.м
кТ  = Вк та рівноваговий тариф з урахуванням рівня 

рентабельності продукції (Рпр), яка перевозиться ( рівнов
кТ ) 

 

рівнов
кТ  = Вк (1 + Рпр).         (12.4) 

 

3.  Визначається очікувана величина прибутку, який може 

отримати вантажовласник від скорочення термінів перевезення та 

зменшення втрат вантажу при транспортуванні залежно від його вартості 

(ΔПк) за кожним окремим вантажем 
 

пр пр
к т.базП Е ЕTj   ,             (12.5) 

 

де прЕTj  – приведений економічний ефект запропонованого варіанту; 

пр
т.базЕ  – приведений економічний ефект базового варіанту. 

4. Визначається розрахункове значення тарифу на змішані 

комбіновані прискорені контрейлерні перевезення (
р
кТ ) 

 
р
кТ  = Вк (1 + Рпр) + βтΔПк,          (12.6) 

 

де βт – коефіцієнт еластичності тарифу, який змінюється залежно від 

кон’юнктури ринку і знаходиться у межах 
 

0 < βт < 1. 

 

5. З урахуванням зовнішнього додаткового прибутку (ΔПк), який 

залежить від вартості вантажу (Цван), що перевозиться, поточних витрат 
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(Взал, Вк), добового коефіцієнта компаундінгу (α) та терміну доставки 

вантажу (tзал, tк), вираз для визначення розрахункового тарифу запишемо 

 
р
кТ  = Вк(1 + Рпр) + βт{(Цван + Взал) залt

  – (Цван + Вк) кt }. (12.7) 

 

6. Розрахункове значення тарифу на змішаних комбінованих 

контрейлерних перевезеннях порівнюються з верхньою межею тарифу (
в.м
кТ ). Якщо величина розрахункового тарифу дорівнює або більше 

значення верхньої межі, тоді для збереження попиту на ринку 

транспортних послуг розрахункове значення тарифу необхідно 

зменшувати за рахунок зменшення значення коефіцієнта еластичності 

(βт).[95] 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ. 

 

1. Які перевезення називаються інтермодальними? 

2. Що таке комбіноване перевезення? 

3. Який сучасний стан змішаних  комбінованих перевезень в Україні 

та за кордоном? 

4. Що являє собою транспортно-технологічні системи? Наведіть 

класифікацію ТТС у міжнародному сполученні. 

5. Наведіть методику визначення оцінки доцільності різних ТТС. 

6. Що являють собою контрейлерні перевезення? Наведіть 

класифікацію контрейлерних перевезень? 

7. Які недоліки та переваги технології контрейлерних перевезень? 

8. Які документи оформляють при контрейлерних перевезеннях? 

9. Наведіть технологію виконання контрейлерних перевезень. 

10. Практичний досвід контрейлерних перевезень в Україні. 

11. Як обґрунтувати оптимальний розмір тарифу на змішані 

комбіновані перевезення? 

12. В чому полягає методика визначення тарифів на змішані 

комбіновані перевезення? 
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ЛЕКЦІЯ 13. ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ 

РЕСУРСІВ ДЛЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ 

ПРОЦЕСІВ. 

 

Мета: розглянути методику визначення раціональної кількості 

ресурсів для транспортного процесу на терміналі оптимального розміру 

партії вантажу та періоду постачання. 

План лекції: 

13.1. Методика визначення раціональної кількості ресурсів для 

транспортного процесу на терміналі. 

13.2. Визначення оптимального розміру партії вантажу та періоду 

постачання. 

 

13.1. Методика визначення раціональної кількості ресурсів для 

транспортного процесу на терміналі. 

 

Аналіз існуючих технологій обробки матеріального потоку на 

терміналі [98,106,108,109,111]показав, що технології переробки вантажу 

різні між собою, оскільки партії вантажу, що надходять, вимагають 

виконання різної кількості операцій різного характеру. Це пов'язане з тим, 

що вхідний матеріальний потік на термінальний комплекс має різну 

структуру, властивості та характеристики.  

Слід зазначити, що окремі технології переробки вантажу 

застосовуються протягом певного періоду з різною ймовірністю, а набір і 

послідовність виконуваних операцій залежить від часу надходження 

вантажу на термінал.  

В цьому випадку задача полягає у знаходженні оптимальної 

кількості робочих місць транспортно-складського комплексу для умов 

ризику та невизначеності через нерівномірність попиту. 

Цільова функція задачі оптимізації витрат R* на переробку 

вантажопотоку за певною технологією з урахуванням ризику 

формулюється як 

 

dSSPQСttСЗKRR ii
Ki

)(,,,,,,, збзб
пр
авт

*
min ,   (13.1) 

 

де R  – сумарні витрати, грн.; 

iK  – кількість робочих місць і-го виду, од; 

iЗ  – витрати на утримання робочого місця і-го виду, грн.; 

пр
автС  – вартість простою автомобіля, грн./год.;  

t  – середній час простою автомобілів в результаті збоїв системи, 

год.; 
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tзб  – середній наднормативний час зберігання вантажу в результаті 

збоїв, год.;  

Сзб – вартість зберігання 1 тонни вантажу, грн./год.; 

Q  – обсяг вхідного матеріального вантажопотоку, т; 

dSSP )(  – ймовірність виникнення збоїв в системі в результаті 

перевантаження 

В даній задачі обмеження в явному вигляді не сформульовані, хоча 

для певної ситуації в рішенні можуть бути враховані граничні значення 

витрат на переробку, час переробки та ін. 

Для забезпечення необхідного темпу з переробки вантажу певні 

операції групуються по робочих місцях (рис. 13.1). 

 

 
 

 

Рис. 13.1. Граф об'єднаних операцій:  

1 – ділянка розвантаження; 2 – приймальна експедиція; 3 – ділянка 

приймання;  

4 – ділянка зберігання; 5 – ділянка комплектування; 6 – відправна 

експедиція;  

7 – ділянка навантаження 

 

Для довільно обраних технологій і за заданим резервом 

продуктивності персоналу: 

 

,
ц

вик

t

t
Ki





     

 (13.2) 

 

де Σtвик – сумарний час виконання  всіх операцій, хв.;  

α – коефіцієнт, що враховує резерви продуктивності персоналу;  

МІСЦЕ 1 

МІСЦЕ 2 

7 хв. 
3 

1 2 

МІСЦЕ 3 

4 5 

6 

МІСЦЕ 4 

4 хв. 6 хв. 5 хв. 5 хв. 

8 хв. 

6 хв. 

7 

МІСЦЕ 5 
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tц – час циклу, хв. 

Час циклу (tц) – середній час, протягом якого кожна тонна вантажу 

може бути доступна на будь-якому робочому місці терміналу для 

виконання відповідної операції за певною технологією [97]. 

 

,

доб
роб

ц
Q

Т
t      

 (13.3) 

 

де 
доб
робТ  – час роботи складу за добу, хв. 

Оскільки вхідний вантажопотік різнорідний і носить випадковий 

характер, те необхідний пошук раціональної кількості робочих місць, 

орієнтованої на умови невизначеності. 

Для умов невизначеності пропонується вибір раціональної кількості 

робочих місць здійснювати за критерієм Лапласа: 

 

,min
1

jn

b

j
S RPW

jn
 



   (13.4) 

 

де 
jnSP – імовірність виконання j - ої технології при n-му 

вантажопотоці;  

jnR  – сумарні витрати на переробку вантажу за j - ою технологією 

при n-му вантажопотоці, грн. 

Запропонована модель вибору раціональної кількості робочих місць 

передбачає комплексний підхід для ухвалення рішення, що враховує 

ризики, пов'язані з відмовами в системі, а також умови невизначеності. 

 

13.2. Визначення оптимального розміру партії вантажу та періоду 

постачання. 

 

Розглянемо виробничу ситуацію, коли виробник повинен 

поставляти своєму замовнику сировину протягом певного періоду, 

причому в разі недопостачання сировини замовник несе збитки. Виникає 

необхідність визначити найбільш доцільний розмір партії вантажу та 

період постачання.  

Введемо деякі позначення: 

Т – період, протягом якого здійснюється постачання, міс.;  

Qр – повний попит за період планування, т; 

СR – вартість обробки замовлення, пов’язана з оформленням документів, 

здачею-прийманням, транспортуванням партії вантажу, грн.; 
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С1 – вартість зберігання 1 кг сировини у замовника в місяць, 

грн./міс.; 

С2 – збитки, що несе замовник в разі недопостачання 1 кг сировини, 

грн./міс. 

Критерієм ефективності виступають сумарні витрати за весь час Т. 

На основі цього цільову функцію в загальному вигляді можна записати як 

 

min),,,,,,,( 2211заг  pR QСtCtCRqfC .  (13.5) 

 

де q – розмір партії, т; 

R – запас сировини на момент часу t1, т. 

Показники pR QСtCtC ,,,,, 2211  є некерованими, а інші – 

керованими, оптимальні значення яких Roptoptoptopt tRqC ,,,заг  необхідно 

визначити. 

Кількість партій за період, що планується (рік): 

 

q

Q
g

р
 ,      (13.6) 

 

Періодичність постачання партій замовнику : 

 

p

R
Q

Tq

g

T
t  ,     (13.7) 

 

Перевищення попиту над запасами припустиме.  

Інтервал часу, за який накопиться деякий рівень запасу R складе 

 

Rt
q

R
t 1 ,      (13.8) 

 

Інтервал часу, коли спостерігається недостатність запасів дорівнює 

 

Rt
q

Rq
t


2 .     (13.9) 

 

Середній запас протягом часу t1 дорівнює R/2. 

 

Витрати на зберігання запасу за весь час t1 складають 
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11зб
2

tC
R

C  ,     (13.10) 

 

Середній рівень недопостачання (перевищення попиту над рівнем 

запасів) за час t2 складає (q-R)/2. 

Збитки замовника за недопостачання сировини за час t2 складають 

 

22збитки
2

tC
Rq

C


 .     (13.11) 

 

Цільова функція управління однономенклатурними товарними 

запасами може бути представлена у вигляді математичної моделі 

 

min)
22

(),( 2211заг 



q

Q
СtC

Rq
tC

R
RqC

p

R ,  (13.12) 

 

Враховуючи описані залежності для t1, t2 , tR отримаємо 

min
2

)(

2
),( 2

2

1

2

заг 



q

Q
СTC

q

Rq
TC

q

R
RqC

p

R . (13.13) 

 

Вирішення поставленої задачі полягає в пошуку екстремуму 

цільової функції (4.12), який знаходиться шляхом диференціювання, що 

дозволяє знайти моделі визначення оптимальних показників товарних 

запасів.  

Оптимальні значення для параметрів: 

– розмір партії відправки 
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 ;    (13.14) 

 

– рівень запасу сировини 
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 ;    (13.15) 

 

– періодичність постачання партій замовнику 
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– мінімальні витрати 
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 .   (13.17) 

 

Отже, запропонована модель дозволяє визначити оптимальні 

значення параметрів при здійсненні періодичного постачання продукції 

(сировини). Модель відкрита та може бути доповнена додатковими 

складовими витрат, що враховують особливі умови постачання. 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ. 

 

1. В чому полягає задача знаходження оптимальної кількості 

робочих місць транспортно-складського комплексу? 

2. Наведіть цільову функцію задачі оптимізації витрат на переробку 

вантажного потоку. 

3. Наведіть граф-модель об’єднаних операцій на транспортно-

складському комплексі. 

4. Що є критерієм ефективності при визначені оптимального 

розміру партії вантажу та періоду постачання? 

5. Наведіть цільову функцію визначення сумарних витрат. 

6. Які показники є керованими, а які некерованими? 
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ЛЕКЦІЯ 14. ПРИНЦИПОВА СТРУКТУРА ІМІТАЦІЙНОЇ 

МОДЕЛІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕСУ. 

 

Мета лекції - розглянути алгоритм розробки імітаційної моделі 

функціонування терміналу та приклад розробки кібернетичної моделі 

функціонування терміналу. 

План лекції: 

14.1. Алгоритм розробки імітаційної моделі функціонування 

терміналу. 

14.2. Приклад розробки кібернетичної моделі функціонування 

терміналу. 

14.3. Алгоритм імітаційної моделі функціонування терміналу. 

 

14.1. Алгоритм розробки імітаційної моделі функціонування 

терміналу. 

 

Для оптимізації роботи складних транспортно-складських систем 

використовують імітаційне моделювання, що простіше й гнучкіше, ніж 

більшість інших оптимізаційних інструментів. Алгоритм розробки 

імітаційної моделі функціонування терміналу представлений на рис. 14.1. 

Аналіз робіт [99, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 111, 112] в області 

підвищення ефективності перевезень у системі доставки вантажів з 

використанням термінальних комплексів дозволяє виділити наступні 

недоліки існуючих підходів: більшість робіт спрямовано на вирішення 

часткових задач та описують процес функціонування лише окремих 

елементів технологічного процесу доставки вантажів. Більшість існуючих 

моделей є детермінованими, практично не враховують особливості 

ринкових відносин, необхідність досягнення компромісу та балансу 

інтересів усіх учасників транспортного процесу. 

В запропонована модель функціонування митного терміналу при 

міжнародних вантажних перевезеннях в класі мереж масового 

обслуговування, з урахуванням стохастичного характеру потоку вимог і 

дисципліни обслуговування з пріоритетами.  

Однак термінал, що розглядається передбачає виконання переважно 

митних операцій на відміну від сучасних транспортно-розподільчих 

термінальних комплексів. 

Процес функціонування вантажного термінала доцільно розглядати 

як систему масового обслуговування, що дозволяє враховувати більшу 

кількість факторів, які впливають на роботу системи, і отримати 

інформацію про найбільш важливі її характеристики з урахуванням 

імовірнісних процесів. 
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Рис. 14.1. Алгоритм розробки імітаційної моделі функціонування 

терміналу 
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Процес обробки вантажу на терміналі може бути поділено на фази. 

У всіх фазах терміналу  необхідно враховувати не стаціонарність перебігу 

процесів, які визначаються факторами зовнішнього середовища, а 

ймовірнісну їх природу. Серед таких факторів можна виділити 

нерівномірність надходження транспортних засобів та вантажів, зміну 

вимог вантажовласників з приводу складу транспортних послуг, відмови в 

роботи НРМ, змінний рівень експлуатаційної надійності, 

внутрішньотермінальне переміщення вантажів та ін. 

В термінальній системі вхідний потік вимог утворюють автомобілі, 

які прибувають на термінал у випадкові моменти часу. Процес 

обслуговування передбачає виконання операцій розвантаження, 

оформлення документів, зберігання вантажу і видачі із складу.  

Згідно з проведеним обстеженням виявлено, що вантажний термінал 

являє собою систему масового обслуговування з очікуванням (чергою), 

функціонування якої є випадковим процесом із дискретними станами та 

неперервним часом. Крім того аналіз статистичних даних показав, що цей 

процес є марковським. 

 

14.2. Приклад розробки кібернетичної моделі функціонування терміналу. 

 

Термінал представлено у вигляді кібернетичної моделі «сірої 

скрині», визначено вхідні та вихідні параметри, а також параметри 

зовнішнього середовища, які впливають на роботу терміналу (рис.14.2). 

Вхідними параметрами (Х) є: 

– Х1 – інтенсивність вхідного потоку автомобілів, що надходять на 

термінальний комплекс; 

– Х2 – заданий тип рухомого складу; 

– Х3 – обсяг вантажопотоку, що підлягає переробці; 

– Х4 – кількість НРМ; 

– Х5 – чисельність персоналу. 

Вихідними параметрами (Y) виступають: 

– Y1 – сумарний час знаходження вантажу на терміналі, який 

складається з часу на технологічні операції та часу очікування виконання 

технологічних операцій; 

– Y2 – сукупні витрати на обслуговування вантажопотоку на 

терміналі. 

Зовнішніми параметрами, які безпосередньо впливають на роботу 

термінального комплексу (Z) є: 

Z1 – нерівномірність надходження автомобілів на термінал; 

Z2 – конкуренція. 
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Рис. 14.2. Кібернетична модель функціонування терміналу у вигляді  

«сірої скрині» 

 

Обрано критерій ефективності функціонування термінального 

комплексу, який засновано на знижені сумарних витрат, пов’язаних з 

переробкою вантажу. 

 

   min),,,,,( .  систоблпрочii tttMNrfC
 

(14.1) 

 

де r – середня кількість автомобілів в черзі;  

N – кількість персоналу в і-й підсистемі;  

M – кількість НРМ в і-й підсистемі;  

очt  – середній час очікування обслуговування, год.;  

облпрt .  – середній час простою обладнання, год.; 

систt  –середній час перебування вантажу в системі, год. 
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14.3. Алгоритм імітаційної моделі функціонування терміналу. 

 

В результаті аналізу технології функціонування термінального 

комплексу та розгляду технологічного процесу в класі мереж масового 

обслуговування розробляється граф-модель терміналу, що відображає всі 

можливі стани системи, можливість переходу з одного стану в інший та 

інтенсивності переходів між ними. [96] 

Через визначені ймовірності станів визначаються основні параметри 

підсистем та ті, що входять до критерію оптимальності: 

- відносна пропускна спроможність Н; 

- абсолютна пропускна здатність G; 

- середня кількість автомобілів в черзі r; 

- середній час простою першої фази 
пр

t1 ; 

- середній час простою другої фази 
пр

t 2 ; 

- середній час простою третьої фази 
пр

t 3 ; 

- середній час простою четвертої фази 
пр

t 4 ; 

- середній час очікування обслуговування очt ; 

- середній час простою обладнання облпрt . ; 

- середній час перебування вантажу в системі систt . 

Алгоритм імітаційної моделі функціонування термінального 

комплексу при переробці дрібнопартіонних вантажів наведено на рис. 

14.3. 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ. 

 

1. Які етапи входять до алгоритму розробки імітаційної моделі 

функціонування терміналу? 

2. Які фактори необхідно враховувати для нестаціонарного перебігу 

процесів на терміналі? 

3. Що уявляє собою вхідний потік та якими операціями описується 

процес обслуговування та терміналі. 

4. Дайте характеристику кібернетичної моделі функціонування 

терміналу. 

5. Що являє собою критерій ефективності функціонування 

терміналу? 

6. Які основні параметри визначаються, що входять до критерію 

оптимальності? 
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Початок 

Сопт = мах 
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Рис. 14.3. Алгоритм імітаційної моделі функціонування терміналу 
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ЛЕКЦІЯ 15. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ 

ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ У ВИРОБНИЧО-ТРАНСПОРТНОМУ 

КОМПЛЕКСІ. 

 

Мета лекції: розглянути алгоритм розробки математичної моделі 

функціонування виробничо - транспортного комплексу та математичну 

модель функціонування виробничо – транспортного комплексу. 

План лекції: 

15.1. Алгоритм розробки математичної моделі функціонування 

виробничо-транспортного комплексу. 

15.2. Алгоритм математичної моделі функціонування виробничо-

транспортного комплексу 

 

15.1. Алгоритм розробки математичної моделі функціонування 

виробничо-транспортного комплексу. 

 

Стратегія поведінки суб‘єктів підпорядкована основній меті – 

завоювання найбільш вигідної позиції на транспортному ринку. Для 

споживача транспорту це означає по можливості максимально скоротити 

витрати на перевезення, досягти доступності транспорту у будь-який час, 

забезпечення збереження і доставки вантажу «точно в строк». 

Визначення оптимального співвідношення транспортних та 

складських операцій при створенні єдиної міжгалузевої технології 

перевезення вантажу відноситься до задач оптимізаційного типу. Тому 

при розробці аналітичних і імітаційних моделей для всієї виробничо-

транспортної системи і окремих її підсистем та елементів принципово 

важливо: 

 вибрати сукупність змінних, які повинні бути визначені в 

результаті моделювання; 

 формалізувати усі вихідні передумови, які варто врахувати при 

знаходженні оптимального рішення; 

 сформувати критерій оптимальності рішення. 

Розглянуто функціонування каналів вантажопотоків доставки 

дрібнопартіонних вантажів  автомобільним транспортом при ситуації, яка 

передбачає випадковий характер підходу автомобілів на вантажний фронт 

підприємства, що відвантажує свою продукцію; чіткі строки постачання 

за часом і кількістю продукції, перебільшення попиту над запасами 

допустиме. Поставки та постачання продукції у виробництво 

здійснюється рівномірно впродовж інтервалу часу. Підхід автомобілів на 

пункт навантаження відправника – випадковий. Вхідний потік 

автомобілів на пункт навантаження є пуасонівським, закон розподілу часу 

довільний. Страхового запасу немає. 

Для визначення оптимальних параметрів каналів вантажопотоків 

(партії відправки вантажу n та продуктивності пункту навантаження g r ) 
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пропонується інтегральний показник, що виражає загальні питомі витрати 

по виготовленню, зберіганню, транспортуванню та споживанню готової 

продукції при дотриманні умови доставки вантажу «точно в строк», який 

враховує витрати всіх учасників технологічного процесу: виробника, 

транспорту і споживача.  

 

R(n, gr)=R1+R2+R3+R4+R5+R6 min,                      (15.1) 

 

де R1 – витрати на зберігання готової продукції у відправника; 

R2 – витрати на очікування автомобілями початку навантаження; 

R3 – витрати, пов’язані з простоєм автомобіля під навантаженням; 

R4 – витрати, пов’язані з транспортуванням; 

R5 – витрати, пов’язані з простоєм автомобіля під розвантаженням у 

одержувача; 

R6 – витрати на зберігання вантажу у споживача на складі. 

 

15.2. Алгоритм математичної моделі функціонування виробничо-

транспортного комплексу. 

 

Модель доставки дрібнопартіонних вантажів можна представити у 

вигляді сукупності етапів: 

– зберігання готової продукції у відправника R1=f(n,Qвід); 

– очікування автомобілями початку навантаження R2=f(n,Qвід,gr); 

– навантаження автомобіля R3=f(n, Qвід,gr); 

– транспортування R4=f(T,L); 

– розвантаження автомобіля R5=f(gr,n); 

– зберігання вантажу у споживача на складі R6=f(Qод,n). 

Проаналізувавши технологію роботи кожної з підсистем, функцію 

кожного етапу описано аналітичною залежністю. 

R1 – витрати на зберігання готової продукції у відправника 

 

R1=
від

від
зб2

Cn
Q

n



                           (15.2) 

 

де 
від

зб
C  – вартість зберігання 1 тонни вантажу за добу, грн.; 

n – розмір партії вантажу, т; 

Qвід – виробнича потужність відправника, т. 

R2 – витрати на очікування автомобілями початку виконання 

вантажних операцій  
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R2=
авт    
оч пр.

відг

від

)

)
2

1(

(2
Сn

QgTg

Q

rr

n




 
                  (15.3) 

 

де 
авт    
оч пр.С  – вартість простою автомобіля при очікуванні вантажних 

операцій, грн.; 

  – коефіцієнт варіації випадкової величини інтервалу між 

підходами  автомобілів; 

rg  – продуктивність вантажного фронту відправника, т; 

Тг – час роботи вантажного фронту, год. 

R3 – витрати, пов’язані з простоєм автомобіля під навантаженням 

 

R3 = 

від

авт
пр.н/р

КA

Qg
C

nZn

r


 ,    (15.4) 

 

де 
авт

пр.нC  – вартість 1 год. простою автомобіля під навантаженням 

(розвантаженням), грн.; 

А – нормативні амортизаційні відрахування, %; 

К – вартість одного НРМ, грн.; 

Z – кількість НРМ на вантажному фронті відправника, од. 

R4 – витрати, пов’язані з транспортуванням 

 

R4 = TL,      (15.5) 

 

де Т - покілометровий тариф, грн./км; 

L - відстань перевезення, км. 

R5 – витрати, пов’язані з простоєм автомобіля під розвантаженням у 

одержувача 

 

R5 = 

c

авт
пр.н/р

r
g

n
C  ,     (15.6) 

 

де 
cr

g  – переробна здатність вантажного фронту споживача, т. 

R6 – витрати на зберігання вантажу на складі споживача  

 

R6 = 
с
зб

с2
C

Q

n
n  ,     (15.7) 

 

де 
с
збC  – вартість зберігання 1тонни вантажу на складі споживача за 
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добу, грн./доб.; 

cQ – виробнича потужність споживача, т/доб. 

Сформовано цільову функцію для всього логістичного ланцюгу, що 

виражає питомі витрати, віднесені до одиниці вантажу: 

 



 min
1

2

Т

(22
),(

с
зб

с

авт
пр.н/р

від

авт
пр.н/р

авт    
оч пр.

відг

відвід

від

c

КA

)

)
2

1(

зб

















n
C

Q

n
n

n
CL

Qg
C

Сn
QgTg

Q
Cn

Q

n
gnR

r

nZn

n

gr

rr

r



(15.8) 

 

При цьому цільова функція (15.8) має ряд обмежень. 

1. Обмеження, обумовлене фізичним змістом величин 

 

(Qот, n) > 0.     (15.9) 

 

 Обмеження по вантажопідйомності автомобіля 

 

n ≤q,     (15.10) 

 

де q – вантажопідйомність автомобіля. 

3. Дотримання вимоги “точно в строк”, коли максимальний інтервал 

доставки вантажу не повинен перевищувати обумовлену договором між 

виробником та споживачем величину I. 

 

I
Q

n


с

.    (15.11) 

 

4. Виконання строку доставки вантажу Тд 

 

tот + tфор + tтр ≤ Tд,     (15.12) 

 

де tвід – тривалість знаходження вантажу у відправника, діб;  

tфор – час на формування транспортної партії вантажу, діб;  

tтр – тривалість транспортування вантажу до одержувача, діб. 

Оскільки доставку "точно в термін" необхідно здійснювати з 

мінімальними витратами трудових, матеріальних і грошових ресурсів, при 
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розробці математичної моделі функціонування каналів вантажопотоків, 

крім системного підходу, має враховуватись принцип оптимальності. 

У зв'язку з цим, слід оптимізувати технологічні і технічні параметри 

системи. До таких параметрів відносяться: 

 рівень запасів на складах підприємств; 

 розмір транспортної партії вантажу; 

 тривалість виробничого циклу підприємства; 

 потужність технічного оснащення вантажних фронтів, складів і ін. 

Розроблена математична модель функціонування виробничо-

транспортного комплексу являє собою задачу нелінійного програмування. 

Для рішення задач комплексної оптимізації параметрів в найбільшій мірі 

застосовні методи: градієнтний, покоординатного спуску, можливих 

напрямків та інші. 

В результаті аналізу зазначених методів встановлено, що для 

оптимізації параметрів функції цілі (n, gr) доцільно використовувати 

градієнтний метод. Вибір метода обумовлено наступним його 

переваженням: здійснюється проходження меншої кількості вузлів сітки 

значень за рахунок визначення напрямків спуска в поточному вузлі. 

За допомогою отриманих параметрів узгоджується робота усіх 

суб’єктів виробничо-транспортного ланцюга. Це обумовить ритмічну 

безперебійну роботу всього виробничо-транспортного комплексу, 

забезпечить дотримання інтервалу доставки з метою реалізації вимоги 

«точно в строк» та дозволить створити єдиний технологічний процес 

функціонування всього логістичного ланцюга. При цьому буде 

відбуватися скорочення часу на зберігання вантажу, його 

транспортування та оптимізація виробничого циклу, підвищення 

ефективності функціонування всього виробничо-транспортного 

комплексу.[96] 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ. 

 

1. Які задачі потрібно вирішити для розробки математичної моделі 

функціонування виробничо-транспортного комплексу? 

2. Що являє собою інтегральний показник визначення оптимальних 

параметрів каналів вантажопотоків у виробничо-транспортному 

комплексі? 

3.Які етапи описуються в моделі доставки вантажів? 

4. Які технологічні та технічні параметри потрібно оптимізувати? 

5. Який метод слід використовувати для оптимізації параметрів 

функції? 
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ЛЕКЦІЯ 16. МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ 

РОЗПОДІЛУ ВАНТАЖО-ПОТОКІВ ПРИ МІЖНАРОДНИХ 

ПЕРЕВЕЗЕННЯХ. 

 

Мета лекції: розглянути структурно-логічну схему технологічних 

ліній пункту пропуску через державний митний кордон та граф-модель 

функціонування пункту пропуску через державний кордон. 

План лекції: 

16.1. Структурно-логічна схема технологічних ліній пункту 

пропуску через державний митний кордон. 

16.2. Граф-модель функціонування пункту пропуску через 

державний кордон. 

 

16.1. Структурно-логічна схема технологічних ліній пункту пропуску 

через державний митний кордон. 

 

Пункт пропуску через державний кордон України – ділянка 

місцевості або частина території прикордонної автомобільної станції з 

комплексом будівель, споруд та технічних засобів, де здійснюється 

прикордонний, митний й інші види контролю та пропуск через державний 

кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого 

майна.[105, 110]. 

Пункт пропуску через державний кордон України являє собою 

функціонування трьох взаємопов’язаних технологічних ліній: служба 

міжнародних автомобільних перевезень (СМАП) Мінтрансу України; 

митна служба; прикордонні війська. 

Пункт пропуску є складною, дуже неврівноваженою стохастичною 

системою, яка складається з окремих підсистем, кожна з яких виконує 

певні функції в технологічному процесі пропуску через державний кордон 

України (рис. 16.1). Схема пропуску визначає види, послідовність, зміст 

контрольних операцій і порядок пропуску через державний кордон осіб, 

транспортних засобів, вантажів та іншого майна. 

В математичному вигляді найбільш адекватним апаратом опису 

таких складних систем, як пункт пропуску через державний кордон, є 

апарат теорії масового обслуговування. 

Система масового обслуговування (СМО) дозволяє оцінити якість 

функціонування обслуговуючої системи в умовах створення черг на 

обслуговування та нерівномірність самого обслуговування, що 

забезпечить можливість кращого управління процесами на  пункті 

пропуску. Це дає можливість визначити оптимальні значення показників 

ефективності обслуговуючої системи. 

СМО включає наступні основні елементи:  

– структурний показник, який характеризує клас та вид СМО; 

– вхідний потік автомобілів на пункт пропуску; 
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– потік обслуговування. 

Вхідний потік автомобілів на пункт пропуску має певні 

характеристики: 

1. За характером надходження вимог – стаціонарний; 

2. За кількістю вимог, які надходять в момент часу – 

ординарний; 

3. За зв’язками між вимогами – без наслідків. 

Функціонування будь-якої системи масового обслуговування має 

представлятись через всі можливі її стани та інтенсивності переходу з 

одного стану в інші.  

Відповідно до існуючої класифікації [100] система, що 

розглядається, являє собою: 

1. За характером поведінки вимог – з необмеженим очікуванням; 

2. За способом вибору вимог на обслуговування – випадковий 

вибір; 

3. За характером обслуговування вимог – з випадковим часом 

обслуговування; 

4. За числом каналів обслуговування – одноканальна; 

5. За кількістю етапів обслуговування – трьохфазна; 

6. За однорідністю вимог, які надходять на обслуговування – 

неоднорідна; 

7. За обмеженістю потоку вимог – розімкнута система. 

Основними параметрами функціонування системи масового 

обслуговування є: 

– ймовірність її стану, тобто можливість наявності вимоги в 

системі ( nP ).  

– інтенсивність надходження вимог ( ), тобто кількість 

надходжень за одиницю часу; 

– інтенсивність обслуговування кожної фази ( f ). 

В даному випадку інтенсивність надходження вимоги на 

обслуговування визначається як величина обернена до інтервалу часу між 

надходженнями  автомобілів ( автt ): 

 

авт

1

t
 ,      (16.1) 

 

інтенсивність обслуговування визначається як величина обернена часу 

обслуговування однієї вимоги oбct : 

oбc

1

t
 .      (16.2)  
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Рис. 16.1. Структурно-логічна схема технологічних ліній пункту пропуску через державний митний кордон 
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16.2. Граф-модель функціонування пункту пропуску через державний 

кордон. 

 

Враховуючи відсутність аналітичних залежностей для систем масового 

обслуговування даного типу, розроблена відповідна граф-модель функціонування 

пункту пропуску через державний кордон, як трьохфазної системи масового 

обслуговування (рис. 16.2). 

Для розробленої граф-моделі сформована система рівнянь Колмогорова для 

стаціонарного режиму відносно ймовірностей ijklP   

                      

01

03232

012

013

031

013232

03312

01

031

013232

03312

01

031

01323

03322

01

023

03312

01

03

41005100

5101411051105111

411051005110

410151015101

3101410141014101

410151113111411041114111

510151113110410041104110

310041004100

2101310131013101

310141112011311031113111

410141112110310031103110

210031003100

1001210121012101

21013111211020112011

310131111010210021002110

110021002100

101010011001

21012011110010101010

000011001100

10010000









































PP

PPPP

PPP

PPP

PPPP

PPPPPP

PPPPPP

PPP

PPPP

PPPPPP

PPPPPP

PPP

PPPP

PPPPP

PPPPPP

PPP

PPP

PPPPP

PPP

PP









































         

 

де ijklP  - ймовірність стану системи. 

Систему рівнянь визначає квадратна матриця 2020 . При цьому має місце 

умова нормування  
i j k l

ijklP 1.  
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Рис. 16.2. Граф-модель трьохфазної системи масового обслуговування  
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Через ймовірності ijklP  визначають технологічні параметри 

функціонування системи: 

середній час очікування в обслуговуванні одного автомобіля очt ; 

загальний час перебування автомобіля в системі систt ; 

відносна пропускна спроможність пункту пропуску F; 

абсолютна пропускна спроможність пункту пропуску Р; 

середня кількість автомобілів в черзі r ; 

середній час простою першої фази (на пункті СМАП) 
1
прt ; 

середній час простою другої фази (на митному пункті) 
2
прt ; 

середній час простою третьої фази, час простою на прикордонному 

пункті 
3
прt . 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ. 

 

1. Які технологічні лінії входять до пункту пропуску через 

державний кордон України? 

2. Який доцільно використовувати апарат опису функціонування 

пункту пропуску через державний контроль? 

3. Які елементи входять до структурно-логічної схеми пункту 

пропуску через державний митний кордон? 

4. З якими показниками характеризуються система масового 

обслуговування? 

5. Наведіть основні параметри функціонування системи масового 

обслуговування. 

6. Які визначають технологічні параметри функціонування системи. 
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	– Х1 – інтенсивність вхідного потоку автомобілів, що надходять на термінальний комплекс;
	R2=                  (15.3)
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