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рожнього руху – це оптимальний шлях до підвищення культури водін-
ня в нашій країні. 
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Існують різні способи транспортування вантажів між країнами. 
Плануючи відправлення вантажів і вибір виду транспорту, необхідно 
враховувати низку обставин: вид вантажу, відстань і маршрут переве-
зення, фактор часу, вартість перевезень, безпека перевезення. 

Вантажі, що перевозяться, поділяються на генеральні, масові й 
особливо режимні. До генеральних відносять різні штучні вантажі (в 
упаковці чи без неї). За розмірами вони поділяються на звичайні, дов-
гомірні (більше 3 м) і негабаритні. За масою – легкі й важкі (з масою 
більше 5 т на одну вантажну одиницю). До масових відносять вантажі, 
що мають певну структурну масу, яка перевозиться у великій кількості 
без упаковки. До них відносять наливні (нафта і нафтопродукти, гази, 
тваринні й рослинні жири, спирти тощо), навальні (руда, концентрати, 
добрива тощо), насипні (зерно, цукор-сирець тощо) та деревина. До 
особливо режимних відносять вантажі, які зберігають і перевозять при 
дотриманні спеціальних правил. 

При виборі засобів транспортування треба мати на увазі, що в де-
яких випадках немає можливості вибору. Наприклад, вантажі, що 
швидко псуються, треба перевозити авіатранспортом. Разом з тим 
авіаперевезення не допустимі при перевезенні легкозаймистих і вибу-
хонебезпечних вантажів. Основну частину перевезень морським 
транспортом становлять перевезення масових наливних і навальних 
вантажів (нафти і нафтопродуктів, залізної руди, кам'яного вугілля, 
зерна тощо). Морський транспорт широко використовується і для пе-
ревезення готової промислової продукції, напівфабрикатів, продоволь-
ства, генеральних вантажів. Перелік товарів, що перевозяться основ-
ними видами транспорту, наведено в табл. 1. 

Відстань і маршрут перевезення. Місце відправлення вантажу та 
кінцевий пункт перевезення також визначають при виборі виду транс-
порту. У внутрішньоконтинентальних перевезеннях використовують 
залізничний, трубопровідний, автомобільний та авіаційний транспорт, 
у міжконтинентальних — морський та авіаційний транспорт. 

Фактор часу. Відомо, що найшвидший спосіб доставки вантажу – 
це авіатранспорт. Однак він дорого коштує. Тому використовується 
тільки тоді, коли треба доставити вантаж за мінімальний відрізок часу. 
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Таблиця 1 – Перелік товарів, що перевозяться основними видами транспорту 

Вид транспорту Товари, що найчастіше перевозяться 
Залізничний Сільськогосподарська продукція, будівельні матеріали, кори-

сні копалини, автомобілі 
Водний Нафта, зерно, будівельні матеріали, металеві руди, кам’яне 

вугілля 
Автомобільний Одяг, папір, електроніка, меблі, продукти харчування 
Трубопровідний Нафта, нафтопродукти, природний газ 
Повітряний  Швидкопсувні продукти харчування, продукція точного ма-

шинобудування високої вартості  
 

Вартість перевезень. Звичайно, кожен покупець хотів би, щоб 
вартість перевезення складала незначний відсоток від вартості товару. 
Однак бувають випадки, коли вибору немає і треба платити за достав-
ку вантажу високу ціну. А коли є вибір, ціна буде нижчою. Наприклад, 
невеликі й середні за обсягом партії вантажів можна доставляти повіт-
рям і сушею приблизно за однаковими цінами. 

Безпека перевезення. Крихке й дорогоцінне обладнання 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, хоч це коштує 
дорожче. 

Названі обставини важливо враховувати при виборі виду транс-
порту. Однак вид транспорту багато в чому залежить від того, що в 
першу чергу цікавить відправника вантажу. Якщо його цікавить швид-
кість доставки вантажу, він вибирає між повітряним і автомобільним 
транспортом. Якщо його мета – мінімальні витрати, робиться вибір 
між водним і трубопровідним транспортом. 

Таким чином, в першу чергу, необхідно проаналізувати критерії 
вибору виду транспорту, що дозволить ефективно вирішити завдання 
вибору виду транспорту. 
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Міська логістика (City Logistics) – один з новітніх напрямів логіс-
тики, який активно розвивається за кордоном, але про який ще недо-
статньо відомо в Україні. У роботі відзначається, що актуальність мі-
ської логістики зростає ще більше у зв’язку з проблемами створення 


