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Вступ 
 

У сучасних умовах одним з найбільш затре-
буваних і динамічних способів організації 
доставки вантажів у міжнародному сполу-
ченні є інтермодальні технології, розвиток 
яких зумовлений міжвидовою конкуренцією 
на транспорті, модернізацією транспортної 
інфраструктури та підвищенням вимог щодо 
якості транспортного обслуговування. 
 
Тенденція зростання обсягів інтермодальних 
перевезень характеризується глобалізацією 
світової економіки, розвитком великих пор-
тових центрів, розташованих в основних 
стратегічних пунктах руху вантажопотоку на 
напрямках Азія–Європа, Європа–Північна 
Америка, Європа–Південна Америка, Азія– 
Північна і Південна Америка, відкриттям 
нових перспективних маршрутів, покращен-
ням зовнішньоекономічних зв’язків, розроб-
кою інноваційних транспортних стратегій  
та будівництвом перевантажувальних термі-
налів.  
 
Інтермодальні технології, що базуються на 
перевезенні завантажених транспортних за-
собів одного виду транспорту на іншому (ко-
нтрейлерні, ролкерні, ліхтерні), в більшості 
країн недостатньо розвинуті й потребують 
суттєвих капіталовкладень в інфраструктуру 
та спеціалізовані транспортні засоби [1]. 
Найбільш поширеною інтермодальною тех-
нологією є контейнерна транспортно-техно-
логічна система [2]. 
 

Аналіз публікацій 
 

Увага науковців до розвитку мультимодаль-
них систем та інтермодальних транспортних 
технологій доставки вантажів неухильно зро-
стає [3, 4], що пов’язано з численними пере-
вагами такого способу транспортування [5]. 
 
Проведені дослідження свідчать, що ство-
рення інтермодальної транспортної системи 
в Україні повинно здійснюватись на базі ван-
тажних транспортно-розподільчих [6] та те-
рмінальних комплексів [7], які споруджу-
ються в місці стику різних видів транспорту. 
 
Існуючий підхід до підвищення ефективності 
процесу доставки вантажів у контейнерах за 
рахунок обґрунтування оптимальної струк-
тури транспортно-технологічної системи до-
ставки передбачає формування певної сукуп-

ності альтернативних варіантів та отримання 
оптимального варіанта системи доставки. 
Однак сформований критерій ефективності 
не враховує взаємозв’язку учасників достав-
ки на умовах кооперації [8]. 
 
Отже, питанню вибору раціональної техно-
логії транспортно-експедиторського обслу-
говування вантажовласників під час інтермо-
дальних перевезень недостатньо приділено 
уваги в наукових працях. 
 

Мета та постановка завдання 
 

Метою дослідження є формування альтерна-
тивних варіантів інтермодальної доставки 
вантажів у контейнерах для вибору раціона-
льної технології транспортно-експедитор-
ського обслуговування вантажовласників.  
 
Отже, в ході дослідження потрібно:  розробити та проаналізувати альтернати-
вні технології інтермодальної доставки ван-
тажів у контейнерах з урахуванням переве-
зення різними видами транспорту та їх 
взаємодії на перевантажувальних терміналах;   сформувати критерій оцінки альтернати-
вних варіантів інтермодальної доставки ван-
тажів у контейнерах. 

 
Формування альтернативних  

варіантів ТЕО 
 

Попит на контейнерні перевезення за останні 
30 років має позитивну динаміку і досяг понад 
600 млн TEU’s за рік. Така динаміка пов’язана 
безпосередньо зі зростанням світової еконо-
міки, винесенням виробництва із країн з роз-
виненою економікою до країн третього світу, 
кластеризацією виробництва, широкою коо-
перацією продавців з метою скорочення тран-
спортних витрат, можливістю здійснення по-
купок по всьому світу завдяки Internet та 
зручністю тари, зростанням індивідуальних 
потреб людей в перевезеннях. 

 
Слід зазначити, що в основі контейнеризації – 
передусім, підвищення рівня інтеграції, гло-
балізація перевезень, використання іннова-
ційних технологій і підвищення рівня інфор-
матизації. 

 
Інтермодальна контейнерна система склада-
ється з декількох підсистем, які взаємодіють 
одна з іншою, кожна з яких має свої переваги 
та недоліки. Отже, існують такі види контей-



Автомобильный транспорт, вып. 37, 2015 
 

72 

нерних вантажоперевезень як складові інте-
рмодальної технології: морські, річкові, залі-
зничні, автомобільні й повітряні. 
 
Одна з головних переваг інтермодальних  
(багатовидових) перевезень – необхідність 
співпраці тільки з одним контрагентом. Не-
зважаючи на наявність декількох видів тран-
спорту, організацію доставки виконує транс-
портно-експедиторське підприємство. Ця ж 
компанія-виконавець бере на себе зобов’я-
зання з організації тимчасових місць збері-
гання, перевалочних пунктів, усіх вантажно-
розвантажувальних робіт і складських опе-
рацій. Слід зазначити, що ефективна органі-
зація інтермодальних технологій доставки 
вантажів можлива на основі співробітництва 
між транспортно-експедиторськими та тран-
спортними підприємствами, їх кооперації [9]. 
Альтернативні технології транспортно-експе-
диторського обслуговування вантажовласни-
ків при інтермодальній доставці вантажів у 
контейнерах у міжнародному сполученні фо-
рмуються із множини комбінацій різних ви-
дів транспорту, виходячи з потреб клієнта 
щодо умов перевезень, можливостей інфра-
структури, обсягу партій відправки, особли-
востей розвитку транспорту різних країн.  
 
Аналіз проведених досліджень свідчить, що 
інтермодальні перевезення в міжнародному 
сполученні найчастіше здійснюються за уча-
стю 2–3 видів транспорту з поєднанням їх 
переваг. Автомобільний транспорт на ринку 
контейнерних перевезень насамперед пов’я-
заний з обслуговуванням морських портів, 
аеропортів і терміналів залізниць, але самос-
тійно практично не представлений. 
 
Враховуючи практичний досвід організації 
міжнародної доставки вантажів у контейне-
рах, альтернативні технології транспортно-
експедиторського обслуговування вантажо-
власників при інтермодальній доставці ван-
тажів у контейнерах пропонується сформу-
вати на основі наступних комбінацій різних 
видів транспорту: автомобільний (АТ) – мор-
ський /річковий (М/Р), автомобільний (АТ) – 
залізничний (З), залізничний (З) – морський / 
річковий (М/Р), автомобільний (АТ)– заліз-
ничний (З) – морський (М), автомобільний 
(АТ) – морський (М) – повітряний (АВ), ав-
томобільний (АТ) – повітряний (АВ).  
 
Технологія інтермодальної доставки ванта-
жів у контейнерах із використанням автомо-

більно-водного сполучення має наступні пе-
реваги: мобільність, доставка “від дверей до 
дверей”, широкий вибір перевізників, мож-
ливість використовувати власний парк авто-
мобілів. Недоліки цієї схеми: висока вартість 
перевезення, транспортування невеликих 
партій вантажу одним автотранспортним за-
собом, залежність від погодних умов, кіль-
кість обладнання залежить від судноплавної 
лінії. 
 
Обов’язковою умовою застосування інтер-
модальної технології з використанням заліз-
нично-водного сполучення є наявність на 
підприємстві вантажовласника залізничної 
під’їзної колії. Така технологія характеризу-
ється певними перевагами: порівняно низька 
вартість перевезення, можливість відправки 
великої партії вантажу, наявність власного 
устаткування, спеціальні демереджні умови 
від судноплавних ліній. При цьому можна 
виділити недоліки: суттєва тривалість пере-
везення, можливе невиконання часу доставки 
через затримки на станціях, залежність від 
наявного парку вагонів, власниками яких на 
цей час є приватні оператори. 
 
Переваги та недоліки технології інтермода-
льної доставки вантажів у контейнерах із за-
стосуванням автомобільно-залізнично-морсь-
кого сполучення схожі з попередньою 
технологією; відмінність полягає лише в тому, 
що залізниця бере на себе зобов’язання на 
здійснення комплексу заходів щодо організа-
ції доставки контейнерів власним автотранс-
портом від залізничної станції до складу оде-
ржувача і назад з урахуванням перевантажу-
вальних робіт на станції перевалки. Окремий 
випадок такої технології являє собою автомо-
більно-залізничне сполучення, яке передбачає 
обов’язкову наявність на підприємстві ванта-
жовласника залізничної під’їзної колії та ви-
конання доставки в межах континенту. 
 
В умовах конкурентного ринкового середо-
вища, коли виробники прагнуть найбільш 
повно задовольнити вимоги вантажовласни-
ків щодо транспортного обслуговування, а 
фактор часу відіграє суттєву роль, все біль-
шої актуальності набувають інтермодальні 
технології за участю повітряного транспорту. 
 
Інтермодальна технологія на основі автомо-
більно-повітряного сполучення є найбільш 
відповідним способом під час доставки шви-
дкопсувних та коштовних вантажів, коли 
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транспортування іншими видами транспорту 
є неможливим через тривалий час доставки. 
Характеризується високою швидкістю доста-
вки, але й високою вартістю, відсутністю 
власного парку контейнерів, суворим розк-
ладом авіарейсів, під який пристосовуються 
автоперевізники, наявністю обмежень з боку 
погодних умов та передбачає невеликі партії 
вантажу. 
 
Технологія інтермодальної доставки ванта-
жів у контейнерах, що базується на автомо-
більно-повітряно-морському сполученні, пе-

редбачає доставку на великі відстані та за 
рахунок застосування повітряного транспор-
ту й дозволяє досягти скорочення транзитно-
го часу на всьому маршруті. 

 
Узагальнюючи проведений аналіз альтерна-
тивних технологій транспортно-експедитор-
ського обслуговування вантажовласників під 
час інтермодальних перевезень, запропоно-
вані принципові схеми взаємодії учасників 
інтермодальної доставки за участі двох (рис. 
1) та трьох видів транспорту (рис. 2).  

 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Схема інтермодальної доставки вантажів у контейнерах із використанням двох видів    

транспорту:        – інформаційний потік;        – матеріальний потік;        – фінансовий потік 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Схема інтермодальної доставки вантажів у контейнерах із використанням трьох видів 

транспорту:         – інформаційний потік;        – матеріальний потік;        – фінансовий потік 
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При організації ТЕО вантажовласників за 
альтернативними схемами доставки вантажів 
пропонуємо розрізняти транспорт, який за-
стосовується для підвозу вантажів до термі-
налу відправлення або вивозу вантажу з тер-
міналу призначення, та магістральний 
транспорт (МТ-1 / МТ-2). Наявність на схе-
мах (рис. 1, 2) у блоках «магістральний 
транспорт» декількох видів транспорту обу-
мовлена можливістю застосування будь-
якого з них при організації доставки ванта-
жів у контейнерах. Для організації ТЕО на 
території іноземної держави транспортно-
експедиторське підприємство залучає інозе-
много агента, який організовує доставку з 

терміналу країни призначення до пункту 
призначення. З урахуванням цього розгляда-
ється взаємодія транспортно-експедитор-
ського підприємства з компаніями-перевіз-
никами, які здійснюють доставку до термі-
налу призначення, що є пунктом передачі 
функцій ТЕО іноземному агентові.  
 
За розробленими схемами взаємодії учасни-
ків інтермодальної доставки за участі двох  
та трьох видів транспорту наведемо у табл. 1 
комплекс технологічних операцій ТЕО, що 
надається ТЕП як організатором інтермода-
льної доставки вантажів у контейнерах. 

 
Таблиця 1 Комплекс транспортно-експедиторського обслуговування вантажовласників під час 

інтермодальних перевезень 
 

Найменування технологічної 
операції транспортно-експеди-

торського обслуговування 

Варіанти комбінацій видів транспорту 

АТ-З АТ–М(Р) З–М(Р) АТ–З–М(Р) АТ–М(Р)-АВ АТ-АВ 

Підготовка контейнерів у пункті 
вантажовідправника  до відправ-
лення: відбір контейнерів, заван-
таження контейнерів 

+ + + + + + 

Підвіз контейнерів до терміналу  
відправлення МТ-1: подача РС, 
навантаження контейнерів, тран-
спортування навантаженого кон-
тейнера до терміналу відправ-
лення МТ-1 

+ + + + + + 

Обслуговування контейнерів на 
терміналі відправлення МТ-1: 
розвантаження рухомого складу,  
накопичення контейнерів, наван-
таження контейнерів на інший 
вид транспорту, оформлення до-
кументів 

+ + + + + + 

Митне оформлення вантажу на 
терміналі МТ-1 + + + – – + 

Транспортування МТ-1 + + + + + + 
Обслуговування вантажів на тер-
міналі призначення МТ-1: розва-
нтаження контейнерів, оформ-
лення документів 

+ + + – – + 

Обслуговування вантажів на тер-
міналі відправлення МТ 2: пере-
вантаження на інший вид транс-
порту, оформлення документів 

– – – + + – 

Митне оформлення на терміналі 
МТ-2 – – – + + – 

Транспортування МТ-2 – + – + + – 
Обслуговування контейнерів на 
терміналі  призначення МТ 2: 
розвантаження контейнерів з 
МТ-2, оформлення документів 

– – – + + – 

Вивіз контейнерів до пункту при-
значення з терміналу призначен-
ня МТ-1 / МТ-2 на території іно-
земної держави (залучення 
іноземного агента) 

+ + + + + + 
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Проведений порівняльний аналіз варіантів 
транспортно-експедиторського обслугову-
вання вантажовласників при інтермодальній 
доставці вантажів у контейнерах дозволив 
виявити переваги та недоліки альтернатив-
них технологій, що зумовлює вибір оптима-
льного варіанта обслуговування, а отже, для 
прийняття остаточного рішення потребує 
оцінки.  
 
Серед комплексу критеріїв, що пропонують-
ся дослідниками, найбільш вагомим є питомі 
витрати на доставку вантажу [10]. Отже, для 
дослідження критерієм ефективності обрано 
мінімальні питомі витрати на доставку ван-
тажу в контейнері, оскільки вони суттєво 
впливають на кінцеву вартість вантажу, що 
віддзеркалює конкурентні переваги виробни-
ка. Отже, питання зменшення собівартості 
доставки вантажів, як правило, має першоче-
ргове значення для вантажовласника.  
 
При формуванні критерію ефективності для 
відповідних технологій транспортно-експе-
диторського обслуговування вантажовласни-
ків взято до уваги, що організація доставки 
партії вантажу в контейнерах з терміналу 
країни призначення до складу вантажоодер-
жувача здійснюється іноземним агентом (ек-
спедиторською компанією) з урахуванням 
наявної у країні транспортної інфраструкту-
ри та ступеня її розвитку.  
 
Отже, витрати, пов’язані з доставкою партії 
вантажу від терміналу країни призначення до 
вантажоодержувача, відносяться до вартості 
послуг іноземного агента. 
 
Питомі витрати З для множини альтернатив-
них технологій інтермодальної доставки пар-
тії вантажу в контейнерах пропонується ви-
значати таким чином 
 

нак. пк нВВ підв

Т нррТ мо к ТЕО

док 2 ін.в

З (

( )

1) ,

j j
j

і
i

С С С С

С С С С С

С F Е k
Q

    

     

    



 (1) 

 
де нак.С  – витрати, пов’язані з накопиченням 
партії вантажу у відправника, грн; пкС  – ва-
ртість подачі рухомого складу з порожніми 
контейнерами на склад відправника, грн; 

нВВС  – вартість навантажувальних робіт у 

пункті відправлення, грн; підвС  – вартість 
перевезення навантажених контейнерів до 
магістрального перевізника, грн; ТjС  – плата 
за користування послугами j-го терміналу, 
грн; нррТjС  – вартість вантажна-розвантажу-
вальних робіт на j-му терміналі, грн; моС  – 
плата за митне оформлення вантажу, грн;  

кС  – витрати, пов’язані з відбором порожніх 
контейнерів та їх використанням, грн;  

ТЕОС  – вартість послуг експедитора, грн; 

докС – витрати, пов’язані з оформленням до-
кументів, грн; iF  – вартість доставки партії 
вантажу і-м магістральним перевізником, 
грн; 2Е  – вартість послуг іноземного агента, 
ум.о.; ін.вk  – вартість іноземної валюти, 
грн/ум.о.; Q  – кількість завантажених кон-
тейнерів у партії, од. 
 
Слід зауважити, що послідовність застосу-
вання магістральних видів транспорту при 
формуванні альтернативних технологій дос-
тавки вантажів у контейнерах не впливає на 
загальний вигляд запропонованих критеріїв. 
 

Висновки 
 
На підставі визначених переваг та недоліків 
існуючих варіантів інтермодальної доставки 
вантажів у контейнерах сформовано альтер-
нативні варіанти транспортно-експедитор-
ського обслуговування вантажовласників. 
Запропоновані принципові схеми процесу 
інтермодальної доставки вантажів у контей-
нерах враховують взаємодію всіх суб’єктів 
інтермодальної доставки та відображають 
можливість створення різних комбінацій ви-
дів транспорту.  
 
Для оцінки множини альтернативних варіан-
тів транспортно-експедиторського обслуго-
вування вантажовласників сформовано кри-
терій, який враховує інтереси всіх учасників 
процесу доставки під час їхньої взаємодії на 
умовах кооперації.  
 
Перспективними напрямами наукових дос-
ліджень є: математична формалізація запро-
понованого критерію для сформованих 
принципових схем альтернативних техноло-
гій транспортно-експедиторського обслуго-
вування та розробка моделі вибору оптима-
льного варіанта ТЕО при інтермодальній 
доставці вантажів у контейнерах. 
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