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Однією з основних завдань виробничих, послугових, виробничо-послугових підприємств є 
максимізація прибутку. Величина прибутку залежить від багатьох факторів, в тому числі від 
ефективної організації транспортних процесів в постачанні і збуті. Більшість підприємств у своїй 
повсякденній діяльності прагнуть скоротити час поставки, забезпечити її гнучкість, мають за мету 
надавати послугу з доставки вантажу «від дверей до дверей» при конкурентній її вартості.

Сьогодні простежується збільшення інтересу виробничих підприємств до контейнерних 
перевезень, що, з одного боку, стимулюється інвестиціями в інфраструктуру, а, з другого, змінами в 
операційних і технічних характеристиках контейнерів. Виробники оцінили переваги контейнерних 
перевезень, які полягають в наступному: уможливлюється уніфікація вантажного місця; 
зменшуються вимоги до упаковки вантажу; зменшується ризик втрати вантажу в дорозі; 
скорочується час оформлення перевізних документів; переробка вантажів уможливлюється 
механізованими засобами; уможливлюється прискорення вантажно-навантажувальних операцій; 
скорочується кількість операцій; зменшується потреба критих складів. В певній мірі, підвищений 
попит на такий тип упакування в багатьох галузях промисловості і стали генератором змін у 
діяльності надавачів транспортних послуг.

В 2015р. в Україні загальний експорт послуг склав 9551,1 млн. дол. СІЛА, імпорт -  5144,4 млн. 
дол., що в порівнянні з 2014 р. експорт скоротився на 17,1% (1969,7 млн доларів), імпорт -  на 19,3% 
(1228,7 млн дол.). У структурі експорту найбільші обсяги припадали на транспортні послуги -  54,8% від 
загального обсягу експорту послуг, а в структурі імпорту послуг транспортні послуги складають 22,3%. 
Експорт товарів у 2015 році перевищив імпортна 632,5 млн. доларів, при цьому експорт товарів у 

країни ЄС скоротився на 23,4%. Найбільші імпортні поставки товарів надходили з Росії -  20%, експорт 
до РФ склав 12,7% [1]. Отже балансу між експортом і імпортом в Україні не має. Така ж тенденція 
спостерігається в світі на глобальному рівні, особливо, це відчутно в торговому обміні між Далеким 
Сходом і Європою

У 2013 р. біля 75% всіх контейнерних перевезень в Україні, а також в експортно-імпортних 
перевезеннях 70% контейнерних вантажів вивозилися з морських портів та завозилися до них 
автотранспортом. У 2014-2015 р.р. лідером в контейнерних перевезеннях став залізничний транспорт. 
За 9 місяців 2015 р. частка перевезень вантажів залізницею контейнерами зросла до 35 %, а по 
завезенню і в вивезенню з портів до 45 % [2]. З метою оптимізації контейнерних перевезень було 
проведено ряд заходів щодо удосконалення залізницею тарифної політики перевезень. Встановлена 
знижка в 20% на експортно-імпортні перевезення контейнерів залізницями України за маршрутом 
Нового шовкового шляху через станції Іллічівськ-Поромна та Батумі-Пором, встановлено комплексну 
ставку на перевезення вантажів у приватних 40-футових контейнерах з Європи до Китаю та зворотно, 
встановлена знижка на транзитні перевезення основних вантажів у вагонах з України до країн 
Середньої Азії (на рівні 50%) [3]. Але проведені заходи щодо контейнерних перевезень не є достатніми, 
бо перевізники несуть значні збитки у зв’язку з транспортуванням порожніх контейнерів. В середньому 
20% контейнерів, що перевозяться морським шляхом, і 40%, що обслуговуються сухопутним 
транспортом, є порожні. В [4] автор провів аналіз діяльності транспортно-експедиційних підприємств 
Одеського регіону і виявив, що вони орієнтовані переважно на один вид діяльності -  або на експорт, або 
на імпорт, що ускладнює задачу пошуку клієнта на вивільнений контейнер. З аналізу [5] випливає, що 
обмеження операцій, пов'язаних з обробкою контейнерів (формування, розформування, операції на 
терміналах, транспортування порожніх контейнерів), дозволяє збільшити маржу на 600% 
судноплавних ліній, що відповідає економії до 25% на операційних витратах, і дозволяє знизити на
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ільний обсяг викидів ССЬ, якщо контейнерні перевезення здійснюються морем. Також можна 
вигоду для контейнерних терміналів, які зможуть більш ефективно використовувати 
поверхні, що призначені для зберігання порожніх контейнерів. Розуміючи це, компанія 

ontainers Innovations (НСІ) розробила контейнер 4Fold, головна перевага якого в тому, що, 
порожній, то його можна скласти таким чином, щоб він займатиме лише 25% об’єму 
ого контейнера, що значно підвищує ефективність контейнерних перевезень і дозволяє 

витрати. Перевагами цього типу контейнерів є, що він задовольняє усі показники 
ого морського контейнера ємністю для завантаження 40 т. Порожній контейнер можна 
Ю чверті його розміру, а чотири складені контейнери можуть бути об’єднані разом в один 
їй має розмір стандартного контейнера. Контейнер повністю сталевий, застосовані при 
гві стандартні рішення дозволяють використовувати при ремонті елементи класичного 
а. Складання і розкладання 4Fold здійснюється за допомогою стандартних транспортних 
за 4 хв. Розробники, навіть, передбачили зберігання усіх необхідних елементів для зміни 

онтейнера, прикріпивши їх ззовні на корпусі, щоб не загубилися. Перші контейнери було 
ще в червні 2011 р., а в березні 2013 р. контейнер 4Fold отримав сертифікат ISO. Тестуючи 

гейнер, використовували вантаж вагою 360 т.

танська Container Group Technology Ltd (CGT) запропонувала інше рішення, розробивши 
і Container SeaCell 20-20, який зовнішнім виглядом трохи відрізняється від традиційного 
то контейнера для морського і наземного транспорту. Але ці незначні зміни дозволили 

збільшити його потужність на 36%. На кожен шар може поміститися 15 європіддонів розміром 
1200mm х 800mm замість 11 або 12 піддонів стандарту ISO розміром 1200mm х 1000mm. Можливе 
одночасне використання європіддонів і піддонів ISO. Крім того, двері контейнера шириною 2408 
мм дозволяють використовувати вилочний навантажувач для навантаження 2 або, навіть, З 
піддонів за раз.

Сучасна конструкція контейнерів дозволяє об'єднувати їх по два в блоки, утворивши 40-футовий 
контейнер. Контейнери можуть бути з'єднані з внутрішньої сторони дверей, що захищає від крадіжок. 
Новий тип контейнера може скоротити час перевантаження, закріплення контейнерів на борту судна, 
що дозволяє зменшити витрати на обробку вантажів і транспортування від 25 до 35%.

Сьогодні європейський ринок має в своєму розпорядженні цілу систему управління 
[контейнерами Robotic Container Management & Storage System (RCMS), яку розробила ізраїльська 
‘IT-компанія Israel Aerospace Industries Ltd. (IAI), що дозволяє збільшити пропускну здатність 

\ терміналу на 20%, а складування навіть на 300%. Ця система спрямована на усунення вузьких місць 
£ в транспортуванні і обробці контейнерів. Оптимізація процесів обслуговування забезпечує більш 
j високу продуктивність, гнучкість при адаптації системи до мінливих ринкових умов, особливо у 

випадку терміналів з обмеженою площею.
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