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ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДОСТАВКИ  

ВАНТАЖІВ У МІЖНАРОДНОМУ СПОЛУЧЕННІ НА АВТОТРАНСПОРТНИХ  

ПІДПРИЄМСТВАХ  
 

Розглядається визначення системи доставки вантажів на автотранспортному підприємстві при ная-

вності альтернативних варіантів доставки вантажів. Визначається раціональна система доставки ван-

тажів у міжнародному сполученні в залежності від термінів доставки вантажів та витрат на доставку 

вантажів. 
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Постановка проблеми 

У світовій економіці - транспорту відведена 

особлива роль, від його роботи залежить ефектив-

ність, якість і розвиток зовнішньоекономічних зв'яз-

ків будь-якої країни. Зовнішня торгівля найтіснішим 

чином пов'язана з транспортом. Транспорт здійснює 

доставку товару від експортера до імпортера. Його 

нормальне функціонування забезпечує виконання 

зобов'язань сторонами по купівлі-продажу, комер-

ційний ефект зовнішньоторговельної уго-

ди. Порушення транспортного процесу часто веде 

до матеріальних втрат експортера та імпортера. 

Головною умовою проведення зовнішньоеко-

номічної операції є її ефективність. Транспортні 

аспекти логістики зовнішньої економічної діяльнос-

ті роблять значний вплив на ефективність міжнаро-

дних угод. Основними досліджуваними і визначаль-

ними параметрами є вибір раціонального транспор-

тного засобу та мінімізація витрат і часу на доставку 

вантажів у міжнародному сполученні. 

Актуальність теми пояснюється тим, що на 

сьогоднішній день складається жорст-

ка конкуренція при виборі транспортних послуг, 

ефективного виду транспорту для доставки зовніш-

ньоторговельних вантажів. У зв'язку з цим діяль-

ність транспортних фірм повин-

на відповідати запропонованим підвищеним вимо-

гам до якості транспортного обслуговування зовні-

шньоекономічної діяльності підприємств [1-2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Питанням удосконалення системи доставки ва-

нтажів у міжнародному сполученні займалися учені 

та спеціалісти, такі як: Лукинський В.С., Понома-

рьова Н.В.,., Горєв А.В., Воркут А.І., Миротин Л.Б. 

Міжнародні вантажоперевезення - дуже важли-

вий для економіки країни і привабливий для транс-

портних підприємств і підприємців вид діяльності. 

Міжнародні перевезення обслуговуються націона-

льними перевізниками різних країн, використовую-

чи при цьому свій рухомий склад, а також транспор-

тні мережі і транспортні вузли, пов'язані з транспор-

тними системами окремих країн. Сутність транспор-

тного процесу на всіх видах транспорту полягає в 

переміщенні товарів і людей в просторі. На почат-

ковому етапі розвитку транспорту таке переміщення 

було обмежено територією держави. Однак розши-

рення міжнародних зв'язків призвело до того, що 

перевезення вантажів і пасажирів перестали завер-

шуватися на території однієї країни. Головною осо-

бливістю міжнародних перевезень, є процедура 

оформлення вантажу відповідно до прийнятих нор-

мативними актами, яку реалізуються професійними 

юристами, логістами і представниками страхових 

компаній [3]. 

Виділяють наступні види міжнародних сполу-

чень: 

− за характером які беруть участь транспорт-

них організацій перевезення окремими видами тран-

спорту, перевезення в змішаному сполученні; 

− в залежності від предмета транспортних 

операцій - перевезення вантажів, пасажирів; 

− в залежності від того,  завершується чи ні 

перевезення на території держави-сусіда - переве-

зення сусідські, транзитні, наскрізні; 

− в залежності від того, виконується переве-

зення на основі одного або кілька перевізних дого-

ворів - перевезення прямого сполучення, непрямого 

повідомлення, перевезення послідовними перевіз-

никами і перевезення з переотправкой та ін. 

Особливістю комбінованих міжнародних пере-

везень є те, що перевезення, здійснювані послідовно 

http://ua-referat.com/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
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декількома видами транспорту (автомобільно-

залізничні, автомобільно-паромні), внаслідок чого 

скорочується час доставки вантажу на значні відс-

тані. Однак, даний спосіб доставки вимагає застосу-

вання спеціалізованих транспортних засобів [4]. 

Аналіз літературних джерел допоміг встанови-

ти, що вартість перевезень за межі нашої країни на-

пряму залежить від кількох факторів: відстані; хара-

ктеристик вантажу; наявності особливостей перети-

ну кордонів в ту чи іншу країну та ін. 

Саме від того, наскільки складний маршрут до-

ставки товарів, змінюється і вартість надання транс-

портних послуг. В зв’язку з цим, зростають накладні 

витрати на товари, істотно підвищуючи вартість їх 

реалізації. Таким чином, для зниження витрат на 

доставку вантажу розробляємо раціональний марш-

рут,  який дозволяє зберегти баланс між вартістю 

послуг перевізника і термінами доставки товарів [5-

6]. 

Виклад основного матеріалу 

Отже на основі проведеного аналізу методів 

доставки вантажу в міжнародному сполученні при 

використанні різних видів транспорту запропонова-

но алгоритм вибору оптимального варіанту достав-

ки вантажу в міжнародному сполученні, при якому 

витрати на доставку вантажу будуть мінімальними. 

Вибір можливих варіантів доставки вантажу здійс-

нюється на основі критерію, що оцінює складові 

витрат замовника. Залежно від варіанту доставки 

визначається кількість видів транспорту, здійснюю-

чих перевезення, і розглядається обраний варіант 

[7].  

Ефективну модель доставки вантажів у міжна-

родному сполученні можна надати у вигляді цільо-

вої функції 

 

      minсхор3ім2пер1заг ZKZKZKZ  (1) 

 

де K1, K2, K3– коефіцієнт значущості складових 

критеріїв; 

Zпер– витрати на перевезення вантажу, грн.; 

Zім– витрати, пов'язані з іммобілізацією, грн.; 

Zсхор– витрати на збереження вантажу, грн. 

Для вирішення поставленої задачі визначаємо 

систему обмежень 
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де nсх– кількість схем перевезення вантажу; 

gi – розмір партії поставки вантажу, т; 

qн – вантажність автомобіля, т. 

Отже, алгоритм вибору варіанту доставки ван-

тажу наведено на рис. 1. 

Щоб краще зрозуміти механізм вибору оптима-

льного варіанту доставки вантажу у міжнародному 

сполученні, розглянемо етапи більш детальніше [8].  

 
Рис.1. Механізм вибору оптимального варіанту 

доставки вантажу в міжнародному сполученні 

 

Блок 1. Введення даних. 

На даному етапі вводиться вхідна інформація 

для визначення загальних витрат замовника на дос-

тавку вантажу у міжнародному сполученні. Вво-

дяться значення: напрямок руху, відстань доставки 

за кругорейс, розмір партії та вид вантажу, вартість 

1 т вантажу, вантажність та тип рухомого складу, 

доля власних коштів у загальній вартості вантажу, 

ставка страхової фірми, додаткові вимоги замовника 

транспортної послуги, якщо в них є необхідність, 

при цьому значення вхідних даних не можуть бути 

від’ємними.  

Блок 2. Генерування множини схем доставки. 

У цьому блоці за вхідними даними перевіря-

ється можливість створення за наявними транспорт-

ними мережами схеми доставки та визначення мно-
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жини можливих схем доставок наземними видами 

транспорту у міжнародному сполученні. Визнача-

ються базові умови поставки вантажу у даному на-

прямку, враховуючи швидкісні параметри, можли-

вість використання платних магістралей, тунелів 

тощо. 

Блок 3. Розрахунок терміну доставки вантажу в 

міжнародному сполученні за визначеними схемами 

з поєднанням видів транспорту. 

Термін виконання умов контракту з доставки 

вантажу визначається за формулою 
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де t(рухУкр) – час руху транспортного засобу те-

риторією України, год; 

t(н-рУкр) – час навантаження(розвантаження) тра-

нспортного засобу вантажу на території України, 

год; 

t(прпп) – середній час проходження транспорт-

ним засобом митного прикордонно-пропускного 

пункту, год; 

t(від)  – час загального відпочинку водія, год; 

t(рухід) – час руху транспортного засобу терито-

рією іноземної держави, год; 

t(н-р) – час навантаження (розвантаження) тран-

спортного засобу вантажу на території іноземної 

держави, год; 

t(прпп) – середній час проходження транспортно-

го засобу іноземних митних прикордонно-

пропускних пунктів, год; 

t(дзаг) – загальний час додаткових вірогідних 

простоїв транспортного засобу, год; 

n(прпп) – кількість пунктів перетину кордону, од. 

Блок 4. Розрахунок витрат на транспортування 

вантажу в міжнародному сполученні за визначени-

ми схемами доставки різними видами наземного 

транспорту 

Витрати виконавця замовлення на доставку ва-

нтажу пропонується визначати з урахуванням мож-

ливих схем доставки вантажу в напрямку за форму-

лою 

            ,Z доптторппер ZZZZ               (4) 

 

де Zп-р – витрати на виконання вантаження роз-

вантаження, грн.; 

Zто – витрати на митне оформлення документів, 

грн.; 

Zт – витрати на доставку одним виглядом тран-

спорту, грн.; 

Zдоп – додаткові вірогідні витрати, грн. 

Блок 5. Розрахунок витрат на іммобілізацію 

коштів замовника транспортної послуги.  

У загальному випадку фінансові втрати, обу-

мовлені іммобілізацією коштів визначаються за фо-

рмулою 

(5) 

 

 

 

 

 

де Ц1т – ціна однієї тони вантажу, грн; 

ст – статичний коефіцієнт використання ван-

тажопідйомності; 

кб – доля позикових засобів; 

фзd – прибуткова ставка підприємства. 

Блок 6. Розрахунок витрат на схоронність ван-

тажу замовника транспортної послуги. 

Фінансові витрати, пов’язані з фізичним пош-

кодженням, втратою вантажу та страхуванням мож-

на визначити за формулою 

 

 

(6) 

 

 

де рст – відсоток страхової фірми, який зале-

жить від виду вантажу та напрямком доставки, %; 

∆С – недоотриманий прибуток від втрати ван-

тажу, грн. 

Блок 7. Розрахунок загальних витрат замовника 

транспортної послуги. 

Блок 8. Виведення результатів розрахунків. 

Визначення раціональних сфер використання 

наземних видів транспорту у міжнародному сполу-

ченні залежить передусім від вартості тони вантажу, 

виду, класу та розміру партії вантажу, який наданий 

для транспортування. 

В результаті проведення аналізу існуючого 

стану на підприємстві ФОП Басиров Р.М. визначе-

но, що одним з найчастіших маршрутів є маршрут з  

м. Київ до м. Шимкент (Казахстан).  

Так за першою схемою доставка з м. Києва у м. 

Шимкент здійснюватиметься автомобільним транс-

портом. Протяжність маршруту складає 1843км.  

У другій схемі доставка з м. Києва до м. Шим-

кента також здійснюватиметься автомобільним тра-

нспортом, але по іншому шляху слідування. Протя-

жність маршруту складає 1890 км. 

У третій схемі перша ділянка дороги з м. Києва 

до м. Іллічевська здійснюється автомобільним тран-

спортом, що становить 493 км. Доставка с м. Іллі-

чевська до м. Поті (Грузія) здійснюється морським 

транспортом і протяжність даної ділянки становить  

1055 км. Доставка з м. Поті до м. Баку здійснюється 

,
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автомобільним транспортом і протяжність ділянки 

становить 917 км. Доставка з м. Баку здійснюється 

морським транспортом і протяжність ділянки стано-

вить 376 км. З м. Баку до м. Шимкенту доставка від-

бувається автомобільним транспортом. Протяжність 

маршруту складає 2617 км.  

По запропонованому алгоритму проведемо ро-

зрахунок терміну виконання умов контракту з дос-

тавки вантажів за формулою (3) 
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Далі розраховуємо витрати на доставку ванта-

жу за формулою (4) 
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Визначаємо витрати на іммобілізацію за фор-

мулою (5) 
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Розраховуємо витрати на схоронність вантажу 

за формулою (6) 

 

 

 

 

Аналогічно проводимо розрахунки для інших 

схем доставки на маршруті м. Київ – м. Шимкент. 

Результати розрахунків занесемо в табл. 1. 

        Таблиця 1 

Результати розрахунку параметрів для різних схем доставки вантажу 

Номер схеми маршрута 
Час доставки вантажу, 

доби 

Вартість доставки 

 вантажу, грн. 

Кошти на 

 іммобілізацію, грн. 

Схема №1 18 21810 56535 

Схема №2 18 22670 56887 

Схема №3 20 23220 56928 

 

Аналіз отриманих результатів представлених у 

таблиці 1 показує, що перевезення по схемі №1 за-

безпечує мінімальний час доставки вантажів та най-

менші витрати на доставку вантажу.  

Висновки 

В рамках дослідження авторами запропонована 

методика вдосконалення системи доставки вантажів 

у міжнародному сполученні на основі різних 

критеріїв. Запропоновано алгоритм дій, які 

дозволять сформувати схему доставки вантажу, при 

якій вартість та час доставки вантажу буде 

мінімальний. Для конкретного підприємства було 

проведено розрахунок та визначено маршрут при 

якому усі показники будуть мати найменше 

значення. 
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RESEARCH OF THE ISSUE IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF DELIVERY OF GOODS IN 

INTERNATIONAL TRAFFIC AT MOTOR TRANSPORT ENTERPRISES 

S. Ocheretenko, K. Dmytriieva 

Kharkiv National Automobile and Highway University, Ukraine 

 

The study presents a methodology on the basis of which it is possible to compare different options for the 

delivery of goods in international traffic. The proposed methodology includes the implementation of a number 

of stages and calculation of the total costs for the delivery of goods on the developed model.  

The proposed model compares alternative routes, which take into account the costs of transporting 

goods, costs, immobilization and storage.  

The main source of information for calculations is the speed of movement of vehicles across the territory 

of Ukraine and the territory of other countries, the time of movement through the territory of Ukraine and 

other countries, as well as the number of border crossing points.  

The results of the comparison of alternative routes in the international traffic between Kiev and Shymkent 

are presented. Comparison and choice of routes at the enterprise was carried out among three alternative 

options. 

Keywords: transportation, cargo transportation, delivery system, international transportation, cargo. 
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