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Розглянуто принципи формування та функціонування транспортно-технологічних систем вантажних переве-

зень, що використовують автомобільний транспорт, а також особливості їх понятійного апарату і класифікації. 

Запропоновано методологічні підходи до ефективної організації транспортного обслуговування шляхом пред-

ставлення транспортно-технологічних систем вантажних перевезень у вигляді технологічного процесу доставки 

вантажів. Обґрунтовано структуру представлення технологічного процесу доставки вантажів як комплексу тек-

стових і графічних матеріалів у вигляді зручної для автоматизації карти. Карта представляється у вигляді послі-

довності операцій, що забезпечують процес перевезень вантажів та контроль за його здійсненням. Виділено 

ключові позиції для оптимального представлення транспортно-технологічних систем. Представлення транспор-

тно-технологічної системи у вигляді технологічного процесу розглянуто на прикладі пакетної системи. Перспе-

ктивною представляються також розробка карт технологічного процесу для контейнерної і трейлерної системи. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Транспортно-

технологічні системи вантажних перевезень, як до-

сить нова галузь транспортного процесу, теорія і 

практика яких стрімко розвиваються, мають особли-

вості для автомобільних перевезень, на яких потріб-

но зупинитися. 

Відомо [1], що під транспортно-технологічною 

системою (ТТС) розуміють форму організації тран-

спортного процесу, якісно нову, за якої у всіх її лан-

ках забезпечується максимально можлива швидкіс-

на безперевантажувальна доставка вантажу в ціліс-

ності від вантажовідправника до вантажоодержува-

ча, автоматизація та комплексна механізація наван-

тажувально-розвантажувальних і складських робіт, 

пониження питомих транспортних витрат. Це мож-

ливо за рахунок ефективного використання спеціа-

лізованих транспортних засобів, перевантажуваль-

ного і складського обладнання, єдиної узгодженої 

технології доставки вантажів, а також 

комп’ютерного управління системою. Таким чином, 

ТТС являє собою складну підсистему транспортного 

комплексу.  

Згідно з іншим визначенням [2, 3], транспортно-

технологічна система – це комплекс узгоджених і 

взаємопов'язаних технічних, технологічних, еконо-

мічних, організаційних та комерційно-правових рі-

шень (заходів), що дозволяють з максимальним ефе-

ктом і найменшими затратами праці забезпечити 

перевезення вантажів на конкретних напрямках від 

відправника до одержувача. 

В дослідженнях з проблем ТТС сформувалася 

наступна система найменувань ТТС [1]: контейнер-

на (контейнер – тип засобу укрупнення вантажу); 

пакетна (пакет – тип засобу укрупнення вантажу); 

поромна (пором – тип морського (річкового) транс-

портного судна); ролкерна (ролкер – тип мopськoгo 

(річкового) транспортного судна; ліхтеровозна (ліх-

теровоз – тип мopськoгo транспортного судна). 

Система найменувань, що склалась, не є класи-

фікаційною, оскільки в ній порушено основне пра-

вило утворення класифікації – поділ на одній ступе-

ні по одній основі. Разом з тим ця система наймену-

вань ТТС відображає той факт, що піонером у роз-

витку масових перевезень вантажів спеціалізовани-

ми транспортними засобами став морський транс-
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порт, тому укрупнення вантажів відбувалось на по-

чатку в основному в морській ланці [2].  

Для ТТС в основі не може лежати тип перевізно-

го засобу, оскільки під ТТС розуміємо використання 

двох видів транспорту. В основу класифікації ТТС 

доставки генеральних вантажів повинна бути покла-

дена ознака, загальна для всіх видів транспорту – 

тип засобу укрупнення вантажів.  

Згідно з цим сформувалася наступна дворівнева 

класифікація ТТС [1, 4]:  

– за типом засобів укрупнення (ТТС доставки ге-

неральних вантажів): 

– контейнерна; 

– пакетна; 

– трейлерна; 

– фрейджерна; 

– лixтерна; 

– за типом вантажів (ТТС доставки масових ван-

тажів):  

– наливна; 

– сипка (рос. «насыпная»); 

– навальна (рос. «навалочная). 

Як зазначається [1, 3], ТТС визначають і в май-

бутньому будуть визначати один із найважливіших 

напрямків у розвитку транспортного забезпечення 

суспільного виробництва.  

Слід відзначити, що ця галузь знань досить нова, 

має багато аспектів і підчас суперечливих поглядів і 

оцінок, навіть на рівні визначень [4], що також доці-

льно враховувати під час побудови системи знань 

майбутніх спеціалістів та її викладання. 

Метою роботи є впровадження методологічних 

підходів, що знайшли застосування в описі техноло-

гічних процесів перевезення вантажів автомобіль-

ним транспортом, до представлення транспортно-

технологічних систем вантажних перевезень як вио-

кремлення підсистеми єдиної транспортної системи. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. За-

гальна характеристика пакетних і контейнерних пе-

ревезень, зокрема характеристики вантажних кон-

тейнерів, типи піддонів, види транспортних пакетів, 

способи їх формування, а також технологію органі-

зації контейнерних и пакетних перевезень є складо-

вою вантажознавства [5].  

З наведеної вище класифікації найменш відомою 

є трейлерна ТТС – ТТС доставки вантажів укрупне-

ними місцями – трейлерами, тобто автомобільними 

причепами чи напівпричепами із критими кузовами 

[1]. Також потрібно звернути увагу на особливості 

контрейлерних перевезень – формі залізнично-

водно-автомобільних перевезень [5]. За цією техно-

логією автопоїзд у повному складі встановлюється 

на спеціалізовану платформу для контрейлерних 

перевезень; причіп (напівпричіп) відчіплюється від 

тягача на станції відправлення, установлюється на 

платформу, доставляється на станцію призначення, 

знову чіпляється до тягача, який доставляє його без-

посередньо вантажоодержувачу. 

Перспективним є також використання роудлейле-

рів – залізничних вагонів з комбінованими ходовими 

частинами, що дозволяє їм рухатися як залізницями, 

так i автомобільними дорогами, що використовують-

ся при залізнично-автомобільних перевезеннях. 

Пришвидшенню доставляння товарів за кордо-

ном сприяють потужні термінальні системи, що ви-

никають і розвиваються завдяки розвитку системи 

прямих та змішаних, насамперед контейнерних пе-

ревезень. Тому корисним є ознайомлення з зарубіж-

ним досвідом організації контейнерних перевезень у 

змішаному сполученні. 

Інши ТТС за типом засобів укрупнення, окрім 

пакетної, контейнерної і трейлерної, характеризу-

ються відсутністю автодорожньої складової, інтег-

руючи інші види транспорту, тому відносяться бі-

льше до інтермодальних транспортних технологій. 

Потрібно також заначити, що суттєвою особли-

вістю ТТС є те, що вони можуть існувати і в рамках 

одного виду транспорту і навіть одного транспорт-

ного об'єднання, якщо в рамках цього виду транспо-

рту або транспортного об'єднання взаємодіють два і 

більше самостійних транспортних підприємства [1]. 

Також цікавим є визначення типу ТТС, якщо в 

процесі доставки використовуються два засоби 

укрупнення вантажів. 

Якщо у вантажовідправника пакетована продук-

ція завантажується у контейнери, то в цьому випад-

ку слід вести мову не про контейнерно-пакетну, а 

про контейнерну ТТС, оскільки у контейнери заван-

тажуються пакети, які розглядаються як вид ванта-

жів, а не самостійні пред'явлені до перевезення 

укрупнені вантажні місця [1].  

Важливим є також принцип безперевантажу-

ванoсті доставки вантажів, необхідним атрибутом 

якої служить єдиний документ із зазначенням вихі-

дних характеристик укрупненoгo вантажного місця, 

тобто говорити про змішані (наприклад, контейнер-

но-пакетні) ТТС не можна і у випадку, коли укруп-

нення вантажних місць відбувається не у вантажові-

дправника, а в одній із транспортних ланок. 

Принцип укрупнення вантажних одиниць для пі-

двищення інтенсивності вантажних операцій при 

мінімальних матеріальних і трудових витратах ви-

користовується майже в усіх ТТС [2]. При цьому 

маса укрупненого місця може бути від 1–1,5 т (пакет 

з генеральним вантажем) до 30 т (великотоннажний 

контейнер) і 500–1000 т (ліхтер) [1–3, 6, 7]. Інтенси-

вність вантажних операцій зростає майже прямо 

пропорційно розмірам укрупненої одиниці. 

Засоби укрупнення класифікують за наступними 

основними ознаками: способом формування, видами 

сполучення, призначенням, строками використання 

[1] (табл. 1). 
 

Таблиця 1 – Класифікація засобів укрупнення 

вантажів у ТТС [1] 

Ознака 
Засіб укрупнення вантажів 

контейнер / трейлер пакет 

за способом 

формування 

тарно-штучні  

вантажі, пакети 

на піддоні,  

без піддону 

за видами  

сполучень 

міжконтинентальні, 

континентальні, 

технологічні 

мiжконтинентальнi, 

континентальні, 

технологічні 

за призначен-

ням 

універсальні,  

спеціалізовані 

універсальні,  

спеціалізовані 

за стpокaми 

одноразового 

використання 

багaторазового  

використання 

одноразового  

використання, 

багaторазового 

використання 



СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ, ТРАНСПОРТІ ТА ГІРНИЦТВІ 

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 5/2017 (106) 

64 

Таким чином, використовуючи відмий методоло-

гічний підхід [8], можна запропонувати кожну тран-

спортно-технологічну систему представляти у ви-

гляді набору типових операцій, сформованих в бло-

ки. З цих блоків формується весь технологічний ла-

нцюжок доставки вантажів. Головними чинниками, 

що визначають розробку ТТС, є вид вантажу, що 

перевозиться, та умови його транспортування, нава-

нтаження-розвантаження, зберігання. 

Таким чином, структурною одиницею будь-якого 

технологічного процесу доставки вантажів, яка ви-

користовується для його нормування, планування, 

обліку і контролю, як визначається в роботі 

3аенчика Л.Г., Кисельмана Р.Н., Смицкого А.Л. є 

технологічна операція. 

Операції у вантажних перевезеннях – це сукуп-

ність прийомів, способів і методів переміщення ван-

тажів від виробників до споживачів продукції, а та-

кож зі складів вантажовідправників на станції і в пор-

ти або з цих пунктів на склади вантажоодержувачів. 

Основний зміст технології відбивається в техно-

логічній документації у вигляді комплексу текстових 

і графічних матеріалів, що забезпечують процес пе-

ревезень вантажів та контроль за його здійсненням.  

Найважливішим узагальнюючим технологічним 

документом є карта технологічного процесу достав-

ки вантажів – комплекс текстових і графічних мате-

ріалів, що забезпечують процес перевезень вантажів 

та контроль за його здійсненням. Незалежно від ро-

ду вантажу карта складається за єдиною формою.  

Навчальним планом підготовки магістра спеціа-

льності 275 Транспортні технології (автомобільний 

транспорт) у складі нормативних дисциплін циклу 

професійної підготовки передбачено вивчення тран-

спортно-технологічних систем вантажних переве-

зень, зокрема виконання курсового проекту. Загаль-

ною темою проекту пропонується проектування та 

технологічні розрахунки транспортно-технологічної 

системи перевезення для визначеного виду товару 

(вантажу). 

Це дозволяє узагальнити, закріпити та розшири-

ти теоретичні знання для поглибленого вивчення 

практичних питань функціонування транспортно-

технологічних систем у процесі перевезення ванта-

жів, їх обробки та зберігання.  

Таким чином, пропонується розробка представ-

лення транспортно-технологічної системи доставки 

вантажів автомобільним транспортом – пакетної або 

контейнерної, яке реалізується у вигляді карти тех-

нологічного процесу доставки вантажів. 

Визначальними є питання загальної структури 

технологічного процесу доставки вантажів автомо-

більним транспортом, аналізу структури цього про-

цесу і виконання вантажно-розвантажувальних і 

складських робіт та його кодування. 

Для розробки технології пакетування вантажу, 

його завантаження в рухомий склад і вивантаження 

з нього, транспортування вантажу, потрібно визна-

чити фізико-хімічну та транспортно-технологічну 

характеристику вантажу, що перевозиться. 

До поняття «транспортна характеристика» ван-

тажу належать:  

1) фізико-хімічні властивості вантажу;  

2) об'ємно-масові характеристики; 

3) вид і особливості тари й упаковки вантажів, 

параметри окремих вантажних місць; 

4) режими перевезення та зберігання; 

5) деякі товарні властивості. 

Таким чином, вихідними даними до проектуван-

ня карти технологічного процесу доставки вантажу 

автомобільним транспортом (пакетна ТТС) будуть 

характеристики визначеного виду товару (вантажу), 

наприклад: 

– від вантажу: борошно пшеничне за ГОСТ 

12306-66; 

– тип тари: джутові мішки за ГОСТ 30090-93; 

– розміри вантажного місця, мм (довжи-

на×ширина×висота): 900×450×250; 

– маса вантажного місця, кг: 75; 

– питомий вантажний об'єм, м
3
/т: 1,43. 

Характеристики вантажів та пов'язаних з їх осо-

бливостями робіт визначають за стандартами на 

відповідний товар і засоби його упаковування, в 

джерелах з товарознавства відповідного виду товару 

(пошук в мережі Internet), і за даними, наведеними в 

джерелах з вантажознавства. 

Таким чином надається стисла надається фізико-

хімічна та транспортно-технологічна характеристи-

ка вантажу, що перевозиться. 

Під час проектування карти технологічного про-

цесу доставки вантажу виконується розробка техно-

логії складування визначеного вантажу та вибір 

способу його складування та режиму зберігання. 

Поняття «спосіб складування» включає в себе: 

– вид зберігання (штабельне або стелажне) та йо-

го характеристики; 

– тип і параметри застосовуваної тари для скла-

дування вантажів; 

– тип і параметри стелажного обладнання; 

– тип і параметри штабелювального обладнання. 

Штучні вантажі в залежності від габаритів збері-

гають в штабелях або на стелажах.  

Штабелі дозволяють значно знизити необхідну 

корисну площу складу за рахунок розміщення ван-

тажу в кілька ярусів і на відміну від стелажів не ви-

магають наявності несучих конструкцій. Кількість 

ярусів буде залежить від міцності тари. 

Стелажі дозволяють зберігати в кілька ярусів ва-

нтажі навіть у м'якій упаковці та полегшують іден-

тифікацію вантажу за рахунок чіткої фіксації місця 

його розташування.  

Вантажі в ящиках, мішках, кипах, картонних ко-

робках, бочках і рулонах, пачках і зв'язках пакету-

ють на плоских піддонах. 

Далі виконується розробка технології пакетуван-

ня, обґрунтування характеристик транспортного 

пакета та вибір засобів пакетування та пакетофор-

мувальної техніки (пакетна ТТС) або розробка тех-

нології розміщення вантажу у контейнері та обґрун-

тування характеристик (контейнерна ТТС). 

Наприклад, для пакетної ТТС, відповідно до ре-

комендацій [7, 9] за розмірами вантажного місця 

приймається тип піддону (його розміри в плані, то-

вщина та вантажопідйомність) та розробляється 

графічна схема формування пакета на цьому піддоні 

(рис. 1). 
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Рисунок 1 – Схема укладання мішків із цементом  

на піддоні 2ПО4  

(пакет для зберігання та транспортування) 
 

Вантажно-розвантажувальні засоби, вантажо-

захватні пристрої та пристосування пропонується 

вибирати за рекомендаціями [10], де найбільш пов-

но наведені характеристики сучасних вітчизняних і 

найбільш поширених закордонних моделей. 

Під вибором рухомого складу автомобільного 

транспорту (або навантажувально-розвантажу-

вальних засобів) зазвичай розуміють визначення 

типу (моделі) рухомого складу (або навантажуваль-

но-розвантажувальних засобів), їх розмірів, ванта-

жопідйомності, продуктивності, а також їх кількості 

для виконання заданого обсягу робіт. Методика ви-

бору автотранспортних засобів для перевезень кон-

кретних видів вантажів передбачає відшукання най-

більш ефективних транспортних засобів для цього 

та які відповідають умовам, за яких ці перевезення 

виконуються. Схема ефективного вибору автотран-

спортних засобів показує, що визначальними факто-

рами є вид вантажу та його транспортна характерис-

тика, яка зумовлює вибір типу кузова автомобіля, 

способу виконання навантажувально-розван-

тажувальних робіт, типу машин для цього та ін. 

Рухомий склад автомобільного транспорту, що 

використовується при доставці пакетованих тарно-

штучних вантажів, обирається за характеристиками 

визначених транспортних пакетів (розміри, маса). 

Характеристики (розміри кузова, вантажопідйом-

ність) такого рухомого складу автомобільного тран-

спорту (наведені в багатьох джерелах, зокрема [10]. 

Для контейнерних перевезень вибір автомобіля 

або автопоїзда відповідної вантажопідйомності за-

лежно від партії контейнерів, що перевозяться, типу 

контейнера, умов завантаження та розвантаження, 

відстані перевезення, виконують, наприклад, за ре-

комендаціями [10]. 

Для порівняння ефективності та продуктивності 

застосування пакетної ТТС на автомобільному тран-

спорті зі звичайною технологію транспортування, у 

текстовій частині доцільно навести розрахунки та 

схему (можливо декілька варіантів) розміщення ван-

тажних місць в кузові транспортного засобу окре-

мими вантажними місцями (рис. 2). 

Вибір способу розміщення вантажу в кузові ру-

хомого складу визначається умовами безпеки руху 

та використання їх вантажопідйомності та місткості. 

Для транспортних пакетів графічні схеми способів 

їх розміщення та кріплення у рухомому складі авто-

мобільного транспорту визначаються Правилами 

перевезень вантажів автомобільним транспортом в 

Україні [11].  
 

 
 

Рисунок 2 – Схема укладання вантажу в кузові 

автомобіля: одне вантажне місце довжиною та 

чотири вантажні місця шириною по ширині кузова: 

Lа – довжина кузова автомобіля, Ва – ширина кузова 

автомобіля, Вг – габарит вантажу по ширині кузова, 

l1 – вільний простір, не займаний вантажем  

по ширині 
 

Схема розміщення визначеного транспортного па-

кету в кузові рухомого складу (у вигляді ескізу) наво-

диться в карті технологічного процесу доставки ван-

тажу (технологічна операція «Транспортування»).  

Таким чином, результатом представлення транс-

портно-технологічної системи у вигляді процесу 

доставки вантажів є кapта цього технологічного 

процесу – у частині змісту технологічного процесу, 

технологічних операцій, технологічних переходів і 

технологічного оснащення (за методикою Л. Г. Зае-

нчика). Цю частину у табличній формі пропонується 

подавати на листах формату А4 (рис. 3). 

Обсяг, залежно від розробленого технологічного 

процесу, складе 5–7 аркушів. 

ВИСНОВКИ. Необхідність впровадження нових 

способів доставки генеральних (або тарно-штучних) 

вантажів зумовлена їх високою вартістю. Це викли-

кає необхідність прискорення строків їх доставки і 

забезпечення зберігання при перевезенні, переван-

таженні та зберіганні.  

Уніфікація вантажних одиниць та використання 

засобів їх укрупнення – контейнерів, засобів пакету-

вання, трейлерів, фрейджерів, ліхтерів дозволило 

вирішити ці завдання.  

Засоби укрупнення вантажних місць і спеціалізо-

ване транспортне, перевантажувальне і складське 

обладнання для їх доставки служать основою для 

формування відповідних транспортно-техно-

логічних систем: контейнерної, пакетної, трейлер-

ної, фрейджерної, ліхтерної.  

Чітка, без збоїв організація транспортного обслу-

говування в межах відповідної транспортно-

технологічної системи може бути забезпечена в ре-

зультаті розробки і застосування карт технологічно-

го процесу доставки вантажів. Виконання карти те-

хнологічного процесу в курсовому проекті з даної 

дисципліни забезпечує ефективне впровадження 

знань, отриманих під час вивчення транспортно-

технологічних систем з використанням автомобіль-

них перевезень. 
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№ 

з/п 

Вантажно-розвантажувальні засоби 
Вантажозахватні пристрої та  

пристосування 

Схема та послідовність виконання 

вантажно-розвантажної операції 
Найменування Код 

В
ан

та
ж

о
-

п
ід

й
о

м
н

іс
ть

, 
т 

Найменування 

та схема 
Код 

8 9 10 11 12 13 

2.3 

Пакетоформу-

вальна машина 

IV-БМП-15 

112.11.12.1.101 – 

 

1.1.1.13.13.100 

 

2.4 
Ручний візок 

ТГМ-125 
541 0,125 – – – 

3.1 – – – – – – 

3.2 
Електронаван-

тажувач 
111 1,5 

 

1.1.01.1 

  

3.3 
Електронаван-

тажувач 
112 5,0 

 

1.1.01.4 

  

3.4 
Електронаван-

тажувач 
111 1,5 

 

1.1.01.1 

 

 

3.5 
Візок ручний 

ТГМ-125 
541 0,125 – – 

 
Рисунок 3 – Приклад оформлення листа графічної частини карти процесу доставки вантажів 
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FEATURES OF TRANSPORT-TECHNOLOGICAL SYSTEMS INCLUDING 

AUTOMOBILE TRANSPORTATION AS A COMPLEX OF TECHNOLOGICAL OPERATIONS 

V. Zagoryanskii 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: vldrag@kdu.edu.ua 

Purpose. To generalize teaching experience and methodological developments in relation to transport-technological 

systems of freight transport as the result of a system of knowledge on a unified transport system in application to tech-

nological processes of cargo transportation by land road. Methodology. The proposed approaches are formulated on the 

basis of an analysis of literature devoted to the problems of transport-technological systems and own author’s methodo-

logical developments. Results. The results of the analysis of approaches to the formalization of the goods delivery 

process have been presented, the basic variants of logistic chains of delivery of tare-piece goods by motor transport in 

intercity communication have been developed. The basic technological schemes of delivery of tare-piece goods by 

motor transport in intercity communication have been formed. Originality. For the first time, we have offered the 

structure of the course project as a complex of textual and graphic materials, resulting in an easy-to-use map for the 

technological process of delivering goods, is proposed and justified. The card is presented in the form of a sequence of 

operations that ensure the process of transporting goods and monitoring its implementation. Practical value. The pro-

posed approaches allows us to generalize key positions for effective application of the knowledge gained during the 

project implementation have been identified. 

Key words: transport, technology, system, cargo, process, transportation, delivery, container, package, card. 
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