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Анотація. У роботі розглядаються підходи до оцінки вибору кількості 

типів технічних засобів для інтермодальних перевезень. Обрання необхідної 

кількості типів технічних засобів інтермодального транспорту дає 

можливість скоротити експлуатаційні витрати. 
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Abstract. We consider approaches to assessing choose the number of types of 

industrial facilities for intermodal transport. The election of the required number of 

types of means of intermodal transport makes it possible to reduce operating costs. 
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Найбільш ефективним видом транспортування вантажів у країнах Європи 

та США є інтермодальні перевезення. Однак в Україні цей вид перевезень 

тільки почав розвиватися. Виходячи з досвіду використання інтермодальних 

перевезень в низці країн, можна зробити висновок, що застосування новітніх 

технологій дає можливість значно підвисити привабливість залізничного 

транспорту та його конкурентоспроможність, надати імпульсу для його 

розвитку [1]. 



Зазначимо, що підвищення ефективності інтермодальних перевезень має 

великі резерви для розвитку і стає важливою складовою рішення сумісних 

проблем. Однак необхідно економічно обґрунтувати межі, в яких ефективно 

будуть використовуватись такі перевезення. Зокрема це стосується доцільності 

різномаїття технічних засобів і зони їх ефективного використання. 

Відомо, що технічними засобами [2], які використовуються при 

інтермодальних залізничних перевезеннях, є: вагон з кишенею, вагон «RoLa», 

бімодальний зчеп, контейнерна платформа. 

Технічними засобами автотранспорту є: тягач з напівпричепом та 

автомобіль з причепом.  

При цьому у якості вантажних одиниць виступають: контейнери, знімні 

одиниці, напівпричепи, автопоїзди. 

Таким чином, виникає питання, чи створювати один тип технічних засобів, 

який забезпечить доставку вантажів на будь-яку відстань; два типи, один із 

яких може забезпечити доставку вантажів на будь-яку відстань, а другий не 

може виконати поставленої задачі, але дешевший в експлуатації, чи створювати 

декілька типів технічних засобів. 

З одного боку, чим більше типів технічних засобів, тим менші витрати на 

перевезення, оскільки можна вибирати для перевезень вантажів необхідний 

технічний засіб, однак з іншого - це визначає зростання питомої ціни кожного 

типу технічного засобу завдяки зменшенню обсягів виробництва конкретного 

технічного засобу і, нарешті, збільшуються питомі витрати на експлуатацію 

кожного типу технічного засобу [3]. 

Зрозуміло, що існує оптимальна кількість типів технічних засобів і 

оптимальна дальність перевезення вантажів, при яких мінімізуються сумарні 

витрати. Задача формулюється таким чином. Існує деяка інтегральна F(x) або 

диференціальна f(x) функція потреби від деякого параметру [4]. 

Існують наступні функції витрат: витрати на виготовлення одного 

технічного засобу з урахуванням доставки вантажів від параметру Зв(x), витрати 

на проектування і організацію виготовлення нового технічного засобу Зр(x) і 



витрати на експлуатацію технічного засобу Зе(x). Треба визначити оптимальну 

кількість типів технічних засобів і значення їх параметрів (характеристики), 

при яких сумарні витрати мінімальні. 

Рішення задачі полягає в наступному: завданні кількості типів технічних 

засобів, виборі оптимального значення параметрів для цього випадку і 

визначені витрат. Повторюючи ці дії для різної кількості типів технічних 

засобів, можна обрати оптимальну кількість технічних засобів. 

Для формалізації вибору кількості типів технічних засобів 

інтермодального транспорту і його характеристик (відстані перевезення 

вантажів) розроблено алгоритм. На підставі алгоритму розроблена програма в 

Excel, яка дозволяє в діалоговому режимі обрати типи і кількість технічних 

засобів інтермодального транспорту, забезпечуючи мінімум експлуатаційних 

витрат. 

Таким чином, моделювання зони ефективності використання технічних 

засобів інтермодального транспорту за розробленим алгоритмом дозволить 

значно скоротити експлуатаційні витрати на перевезення.  
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