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РОЗВИТОК МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ТА ІНТЕРМОДАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
У СИСТЕМІ ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

Розглянуто питання актуальності та пріоритетності розвитку мультимодальних та інтермодальних тех-
нологій у системі логістичної інфраструктури України. Визначено сутність, види та моделі мультимодальних 
перевезень. Охарактеризовано переваги комбінованих перевезень у системі транспортування вантажів. Дослі-
джено інфраструктурні елементи системи мульти– та інтермодального транспортування, включаючи склад-
ники транспортної системи, систему транспортних коридорів, вантажні термінали і розподільчі центри, 
транспортно-логістичні центри, систему інформаційного забезпечення та підтримки. Виокремлено проблемні 
ланки розвитку мультимодальних та інтермодальних перевезень в умовах глобалізації міжнародного простору 
та багатовекторного розвитку економічної системи України. Обґрунтовано напрями забезпечення ефектив-
ності мультимодальних та інтермодальних технологій у системі логістичної інфраструктури України.

Ключові слова: транспорт, мультимодальні перевезення, інтермодальні перевезення, транзитні потоки, 
транспортний коридор, кластер, інфраструктура, транспортно-логістичний центр.

DEVELOPMENT OF MULTIMODAL AND INTERMODAL TECHNOLOGIES  
IN THE SYSTEM OF THE LOGISTIC INFRASTRUCTURE OF UKRAINE

Kharchenko Maryna, Yudenko Evhen, Chernikhova Olena
Kremenchuk Flight College of Kharkiv National University of Internal Affairs

The article is devoted to topical issues of the development of multimodal and intermodal technologies in the system of 
the logistics infrastructure of Ukraine. In the context of the study, it was found that the development of multimodal and 
intermodal transportation is a priority area for the progressive development of the transport and logistics system of Ukraine, 
since it provides an increase in the volume of traffic with the participation of national transport enterprises, contributes to 
an increase in the country's competitiveness in the international transportation market, and the integration of the transport 
infrastructure of Ukraine into the global transport system. Under the influence of the intensification of the development of the 
trans-European network of transport and logistics centers, the creation of these infrastructural elements in Ukraine is being 
updated. The article defines the essence, types and models of multimodal transportation. The most common types (models) 
multimodal transportation are air and sea transport (Sea-Air transport), Automobile and air transport (Road-Air transport), 
road-rail (Rail-Road transport), model railroad-car-Inland Water Maritime transport (Rail-Road-Inland-Waterway-sea 
transport), the model of "land bridge”. Described the advantages of combined transport, which include flexibility, reliability, 
scalability, complexity, and the like. It is determined that the basic components of development are the favorable geographical 
position of Ukraine, territorial proximity to Europe, strong potential for servicing Eurasian transport flows. Ensuring a high 
level of efficiency of multimodal and intermodal technologies in the logistics infrastructure of Ukraine is possible through 
systematic optimization of interaction of all modes of transport and directly the process of cargo transportation, moderniza-
tion of railway infrastructure, air and sea ports, development of road network, optimization of freight. terminals, formation 
and development of a network of transport corridors, development of innovative high-tech and functional technologies, etc.

Keywords: transport, multimodal transportations, intermodal transportations, transit flows, transport corridor, clus-
ter, infrastructure, transport and logistics center.

Постановка проблеми. Активізація розвитку 
мультимодальних та інтермодальних технологій у сис-
темі транспортно-логістичної інфраструктури зумов-

лена динамічною інтернаціоналізацією міжнародного 
бізнесу, посиленням міжвидової конкуренції на тран-
спорті, розвитком транспортної інфраструктури, збіль-
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шенням обсягів транзитних вантажопотоків та підви-
щенням вимог щодо параметрів якості транспортного 
обслуговування.

Можливість організації мультимодальних та інтер-
модальних перевезень визначається можливостями 
широкого використання прогресивних транспортно-
технологічних систем щодо доставки вантажів, 
зокрема контейнерних технологій, ліхтерної, ролкер-
ної, тенденціями до укрупнення та уніфікації вантаж-
ного місця тощо.

Україна завдяки своєму географічному положенню, 
інтеграції з країнами Центральної та Східної Європи, 
розвитку відповідних транспортних коридорів та роз-
виненій транспортній системі є важливим транспорт-
ним мостом на шляху між країнами Азії та Європей-
ського Союзу (ЄС). Відповідно, одними зі стратегічних 
напрямів «Національної транспортної стратегії Укра-
їни до 2030 року» є розбудова ефективної конкурен-
тоспроможної національної транспортної системи та 
зміцнення транзитного потенціалу транспортної галузі 
України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням розвитку транспортно-логістичних систем, сучас-
них технологій перевезення вантажів, організації змі-
шаних перевезень та вдосконалення мультимодальних 
та інтермодальних перевезень присвячено роботи 
вітчизняних та зарубіжних фахівців, серед яких: 
О. Бакаєв, Р. Вернигора [1], М. Григорак, І. Іртищева [2], 
О. Кухарчик, С. Милославська, А.Окороков [1], О. Пав-
ленко [1], А. Пасічник [6], О. Полякова [7], К. Плуж-
ников, В. Караваєв, В. Сергєєв, Л. Міротін, Є. Нагор-
ний, В. Назаренко, Л.Сотниченко, В. Тарабанько, 
Л. Савченко, Н. Троїцька, П. Цупров [1], А. Чубуков, 
М. Шилімов, О. Шраменко та ін. 

Проте в умовах інтеграції національної транспорт-
ної системи до міжнародного економічного простору 
актуалізується проблематика ефективного розвитку 
мережі об’єктів транспортно-логістичної інфраструк-
тури в сегменті мультимодальних та інтермодальних 
перевезень.

Під час транспортування вантажів у системі міжна-
родних транспортних потоків використовуються різні 
види транспорту. Відповідно, сформовано різні техно-
логії організації перевізного процесу, засновані на осо-
бливостях перевантажувальних технологій, докумен-
тального супроводу та оформлення, а також правової 
відповідальності сторін за організацію перевезення. 
У науці виділяють такі види перевезень за участю 
декількох видів транспорту: змішані, комбіновані, 
мультимодальні, інтермодальні, сегментовані. Науков-
цями запропоновано безліч визначень досліджуваних 
термінів, проте єдиного підходу на разі не існує [1; 2].

Так, О.Г. Кухарчик визначає мультимодальні пере-
везення як перевезення вантажу, що одночасно вико-
нується двома або більше видами транспорту, орга-
нізоване одним оператором, котрий бере на себе 
відповідальність доставки вантажу «від дверей до две-
рей» на підставі єдиного договору як на міждержав-
ному, так і на регіональному рівні [4, c. 432]. 

Р.В. Вернигора, А.М. Окороков, П.С. Цупров та 
О.І. Павленко мультимодальні вантажоперевезення 
розглядають як внутрішньодержавні та міжнародні 
перевезення вантажу змішаним транспортом, коли 
перевезення вантажу до пункту призначення здійсню-

ється двома або більше видами транспорту на підставі 
єдиного договору [1, c. 23].

У проєкті закону України «Про мультимодальні 
перевезення» зазначається, що мультимодальне пере-
везення – це перевезення вантажів, що здійснюється 
оператором мультимодального перевезення двома або 
більше видами транспорту на підставі договору муль-
тимодального перевезення, та може здійснюватися за 
єдиним перевізним документом [8].

Відповідно до розробленого Європейською еконо-
мічною комісією ООН документу «Термінологія ком-
бінованих перевезень» [4], мультимодальні та інтермо-
дальні перевезення визначаються так:

– мультимодальне перевезення – вантажне переве-
зення двома або більше видами транспорту, за одним 
контрактом (із наскрізною тарифною ставкою), за 
одним документом (наскрізним коносаментом) та 
однією відповідальною стороною – оператором муль-
тимодальних перевезень;

– інтермодальне перевезення – це перевезення ван-
тажів двома або більше видами транспорту в одній ван-
тажній одиниці (наприклад, контейнері) або автотран-
спортному засобу без перевантаження самого вантажу 
під час зміни виду транспорту. 

Виходячи з наведених підходів, уважаємо, що муль-
тимодальні перевезення (Мultimodal transport) – це 
комплекс логістичних рішень щодо транспортування 
вантажів різними видами транспорту на основі єди-
ного договору, який базується на виборі параметрів 
товарних партій, видів транспортних засобів, техно-
логій обробки і складування транзитних вантажів за 
оптимального співвідношення фінансових витрат та 
досягнення найбільшої оперативності внутрішніх і 
міжнародних перевезень.

Своєю чергою, інтермодальні перевезення 
(Intermodal transport) – це система транспортування 
вантажів, що передбачає використання двох або більше 
видів транспорту для перевезення однієї вантажної оди-
ниці або вантажного автотранспортного засобу в рамках 
комплексного транспортного ланцюга без вантажно-
розвантажувальних операцій. Інтермодальні технології 
транспортування перевезення являють собою систему 
доставки вантажів у міжнародному сполученні (з вико-
ристанням міжнародних транспортних коридорів) за 
єдиним перевізним документом і передачею вантажу з 
одного виду транспорту на інший в єдиній вантажній 
одиниці. Основою сучасних інтермодальних перевезень 
є контейнери міжнародного стандарту ISO.

Постановка завдання. Метою статті є обґрунту-
вання теоретичних засад розвитку мультимодальних 
та інтермодальних технологій у системі транспортно-
логістичної інфраструктури України. У контексті 
визначеної мети дослідження вирішуються завдання 
щодо визначення сутності та типології мультимодаль-
них технологій у системі транспортування вантажів, 
побудови ефективної інфраструктури здійснення муль-
тимодальних перевезень, обґрунтування перспектив 
та напрямів розвитку транспортно-логістичної інфра-
структури в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Розви-
ток мультимодальних та інтермодальних перевезень є 
перспективним напрямом розбудови транспортної сис-
теми України у цілому та її регіонів зокрема, оскільки 
дає змогу значно збільшити обсяги перевезень за 
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участю національних транспортних підприємств, 
сприяючи підвищенню конкурентоспроможності кра-
їни на ринку перевезень, розвитку мережі транспорт-
них коридорів, інтегрування транспортної інфраструк-
тури України до міжнародної транспортної системи. 
Збільшення обсягів міжнародного транзиту терито-
рією України виступає важливим чинником стабіліза-
ції та структурної перебудови національної економіки.

Найбільш розповсюдженні види мультимодальних 
перевезень включають:

– повітряно-морський транспорт (Sea-Аir tran-
sport) – ця модель являє собою поєднання економіч-
ності морського транспорту та швидкості повітряного 
транспорту. Застосовується під час перевезення доро-
гих товарів, таких як електричні товари, одяг, іграшки, 
взуття тощо;

– автомобільно-повітряний транспорт (Road-Air 
transport) – модель, яка поєднує переваги автомобіль-
ного і повітряного транспорту. Автомобільний тран-
спорт використовується для доставки вантажів в аеро-
порт або з аеропорту до місця призначення;

– автомобільно-залізничний транспорт (Rail-Road 
transport) – поєднання безпеки та швидкості залізнич-
ного транспорту і мобільності автомобільного тран-
спорту. Такий вид перевезення широко використову-
ється у США та країнах Європи;

– модель залізничного – автомобільного – внутріш-
нього водно-морського транспорту (Rail-Road-Inland-
Waterway-Sea transport) – найчастіше використову-
ється для перевезення імпортних і експортних товарів. 
Товари перевозяться залізничним, автомобільним або 
внутрішнім водним транспортом країни-експортера, а 
потім відправляються морським шляхом у порт країни-
імпортера, а далі відправляються замовнику;

– модель транспорту «сухопутний міст» (Land 
Bridge) – вид транспортування вантажу сухопутним 
транспортом, який поєднує два морських відрізки 
шляху між морськими портами різних континентів. 
Традиційно здійснюється залізничним транспортом.

На рис. 1 наведено узагальнену схему організації 
мультимодальних перевезень.

Перевагами мультимодальних перевезень є: гнуч-
кість (доставка здійснюється різними видами тран-
спорту з метою мінімізації часових і фінансових 
витрат), надійність (відповідальність за процес тран-
спортування покладено на одну відповідальну сто-
рону), універсальність (мультимодальні контейнерні 
перевезення дають змог доставляти безліч різновидів 
вантажів на будь-якому транспорті, а також переве-
зення здійснюються за допомогою усіх видів тран-
спорту: водного, залізничного, автомобільного) і зруч-
ний документообіг.

Вантажовідправник

Транспортна компанія – перевізник 
– оператор мультимодального

перевезення 

Транспортна операція 1 
(підготовчі роботи):

1. Підготовка транспортних засобів.
2. Підготовка вантажу до відправ-
лення.
3. Завантаження 

Транспортна операція 2
Транспортування вантажу 
за вибраним маршрутом

Транспортна операція 3
Перевантаження вантажу на інший 

транспорт на проміжній станції

……..

Завершальна стадія
1. Розвантаження та складування
вантажу.
2. Повернення транспорту та тари
(за необхідності)

Повернення транспорту 
та використаної тари 

для реалізації інших операцій

……

Рис. 1. Узагальнена схема здійснення мультимодальних перевезень
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Загалом типологія, тобто уніфікація і класифікація 
складу, спеціалізації і розміщення об'єктів логістичної 
інфраструктури мультимодальних та інтермодальних 
перевезень, залежить від географічного розташування 
країни, обсягів і структури вантажопотоків, проходження 
через територію транзитних шляхів (наприклад, міжна-
родних транспортних коридорів), соціально-економічної 
значущості території (країни, міста, району), наявності 
домінуючих видів транспорту та інших чинників.

Основоположними елементами мультимодальної 
логістичної інфраструктури виступають комбінація різ-
них видів транспорту відповідно до їхніх транспортно-
експлуатаційних показників і технології транспорту-
вання, вантажні термінали і розподільчі центри, що 
здійснюють у тому числі й перевантажувальні роботи, 
мультимодальні транспортно-логістичні центри, роз-
галужена система транспортних коридорів, системи 
інформаційного забезпечення (зв’язку), сукупність 
нормативно-правових актів та документів.

Ґрунтовним є підхід І.О. Іртищевої, С.М. Мінако-
вої та О.А. Христенко, які розглядають інфраструктуру 
транспортно-логістичної системи як поєднання п’яти 
рівнів [2, c. 147–148]:

– об’єкти транспортно-логістичної інфраструктури 
(термінали та вантажні комплекси, складські господарства, 
транспорті та транспортно-логістичні підприємства тощо);

– логістичні транспортні центри місцевого, регіо-
нального та міжнародного призначення;

– регіональні логістичні транспортні системи;
– логістичні транспортні кластери;
– інтегрована транспортно-логістична система країни.
На нашу думку, найбільш визначальними інфра-

структурними елементами мультимодальних переве-
зень є такі (рис. 2).

У системі мультимодальних перевезень вантажів 
в Україні найбільш активно використовуються авто-
мобільний, залізничний та морський види транспорту. 
Морський транспорт активно використовується під 
час здійснення автомобільно-поромних та залізнично-
поромних перевезень. Зокрема, відповідно до даних 
Адміністрації морських портів України, потужності 
контейнерних терміналів Одеського МТП розраховані 
на перевалку понад 900 тис TEU на рік. Контейнерним 
терміналом компанії «ТІС» у морському порту Півден-
ний у 2019 р. було здійснено перевалку 220 тис TEU 
(проєктна потужність – 600 TEU). Чорноморський 
рибний порт має проєктну потужність до 500 тис TEU. 
Тобто порти України володіють значним потенціалом 
розвитку мультимодальних перевезень [3].

Із морських портів організований вивіз контейнерів 
досить розгалуженою залізничною мережею. Відпо-
відно, частка контейнерних та контрейлерних потягів є 
вагомою у загальному обсязі комбінованих перевезень 
[3]. Зокрема, з терміналу компанії «ТІС» у різні регі-
они відправляється 12 контейнерних потягів, стільки 
ж відправляється з припортових станцій Одеси та Чор-
номорська. Автомобільний транспорт забезпечує вивіз 
приблизно 60% контейнерів із «ТІС», понад 70% – з 
Одеського МТП та з Чорноморського рибного порту [3].

Варто відзначити, що останнім часом активізується 
роль повітряного транспорту в системі інтер- та муль-
тимодальних перевезень. 

Важливим складником транспортно-логістичної 
інфраструктури є міжнародні транспортні коридори, 
що являють собою комплекс наземних, повітряних 
та водних транспортних магістралей із відповідно 
сформованою інфраструктурою. До складу такої інф-
раструктури відносять під’їзні шляхи, прикордонні 

Інфраструктурні 
елементи 

мультимодальних 
та інтермодальних 

перевезень

Транспортна система  (залізничний, морський, 
річковий, автомобільний, повітряний, 

трубопровідний види транспорту)

Транспортно-логістичні кластери (ТЛК)

Міжнародні транспортно-логістичні коридори 

Багатофункціональні транспортно-логістичні центри 
(БТЛЦ)

Системи інформаційного забезпечення 
та інформаційної підтримки

Рис. 2. Інфраструктурні елементи мультимодальних та інтермодальних перевезень
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переходи, сервісні пункти, вантажні та пасажирські 
термінали, допоміжні споруди та об’єкти, організа-
ційно-технічні заходи, законодавчі та нормативні акти 
і положення, які забезпечують процеси транспорту-
вання вантажів та перевезення пасажирів.

Транспортно-логістичні кластери забезпечують 
координований та продуктивний розвиток системи 
мультимодальних перевезень. Кластеризація націо-
нальної економіки у транскордонному просторі висту-
пає перспективним напрямом розвитку логістичного 
потенціалу території України. Перспективним є роз-
виток мережі транскордонних кластерів у напрямі 
українсько-польського, українсько-словацького, укра-
їнсько-угорського та українсько-румунського тран-
скордонного співробітництва.

В економіці України функціонує безліч транскор-
донних кластерів транспортно-логістичного спряму-
вання, зокрема:

– транспортно-логістичний кластер у Закарпатській 
області (Чопсько-Захонська транскордонна територія – 
транзитний міст між Європою й Азією);

– Львівський кластер ІТ та бізнес-послуг (Львів-
ська область);

– транспортно-логістичний кластер «Одеса» 
(Одеська область);

– інноваційно-інвестиційний кластер (Тернопіль-
ська область);

– транспортно-логістичний кластер «Південні 
ворота України» (Херсонська область) тощо.

Відзначимо, що через український західний кордон 
проходять потужні міжнародні транспортні коридори, 
зокрема: Одеса – Гданськ, Панєвропейський ІІІ та V.

Розвиток та формування мережі транспортно-логіс-
тичних кластерів на кордонах України виступає ваго-
мим чинником інтеграції нашої держави у систему 
міжнародних зв’язків, забезпечує підвищення ефек-
тивності використання транзитного потенціалу тран-
скордонних регіонів України, а також сприяє поси-
ленню євроінтеграційних процесів. 

Транспортно-логістичні центри виступають важливим 
складником мережі міжнародних мультимодальних тран-
спортних коридорів, що забезпечують раціональне комп-
лексне логістичне обслуговування процесу транспор-
тування та обробки вантажів, паралельно здійснюючи 
управління інтер– та мультимодальними перевезеннями. 
Під впливом активізації розвитку транс’європейської 
мережі транспортно-логістичних центрів актуалізується 
створення даних інфраструктурних елементів в Україні. 

Багатофункціональні транспортно-логістичні цен-
три (БТЛЦ) – це комплекс терміналів з обслуговування 

мультимодальних перевезень. На базі БТЛЦ здійсню-
ються операції щодо транспортно-експедиційного 
обслуговування за участю різних видів транспорту, 
здійснення вантажно-розвантажувальних робіт, ванта-
жопереробки, митних процедур, зберігання, інформа-
ційного, банківського та інших видів обслуговування.

Елементами БТЛЦ виступають термінали різного 
призначення (контейнерні, криті, відкриті, холодильні, 
для габаритних та негабаритних вантажів), інформа-
ційно-логістичні центри, транспортно-експедиційні 
компанії та оператори, структурні елементи митного та 
банківського обслуговування, страхові компанії тощо. 
Багатофункціональні транспортно-логістичні центри 
зосереджені в Київській, Одеській, Херсонській та 
Львівській областях.

Узагальнюючи поточний стан розвитку тран-
спортно-логістичної інфраструктури в Україні, відзна-
чимо, що у міжнародному рейтингу торгової логістики 
за показником LPI у 2018 р. Україна посідала 66-е 
місце з оцінкою 2,83 бали з 5 можливих (табл. 1) [10].

У міжнародному рейтингу за субіндексом стану 
розвитку транспортної інфраструктури Україна у 
2018 р. отримала 2,22 бали.

Загалом дослідження вказують, що у 2018 р. до 
десятки лідерів входять Німеччина, Нідерланди, Шве-
ція, Бельгія, Сінгапур, Великобританія, Японія, 
Австрія, Гонконг та США [10].

У результаті комплексного аналізу літературних 
джерел можна стверджувати, що проблемними лан-
ками розвитку мультимодальних та інтермодальних 
перевезень в Україні є:

– недосконала законодавча база здійснення мульти-
модальних та інтермодальних перевезень;

– невизначеність стратегічно важливих напрямів 
розвитку мультимодальних та інтермодальних техно-
логій у системі транспортно-логістичної інфраструк-
тури України;

– несформованість мережі об’єктів регіональної 
транспортно-логістичної інфраструктури; 

– відсутність обґрунтованої та конкурентоспромож-
ної цінової політики перевізників у сегменті інтер– та 
мультимодальних перевезень вантажів;

– відсталість інноваційно-технологічного розвитку 
транспортної системи країни порівняно з іншими країнами.

Відповідно до «Національної транспортної стра-
тегії України на період до 2030 року», проєкт якої у 
2017 р. представило Міністерство інфраструктури 
України [9], стратегічний розвиток мультимодальних 
та інтермодальних технологій у системі транспортно-
логістичної інфраструктури України передбачає:

Таблиця 1
Рейтинг України за субіндексами LPI за період 2010–2018 рр. [10]

Період 
дослідження

Узагальнений 
індекс

Субіндекс LPI (рейтинг країни)

Митниця Інфраструктура Міжнародні 
перевезення

Якість і 
компетентність

Відстеження 
переміщення 

вантажів

Своєчасність 
(терміни) 
поставок

1 2 3 4 5 6 7 8
2010 рік 2,57 (102) 2,02 2,44 2,79 2,59 2,49 3,06 
2012 рік 2,85 (66) 2,41 2,69 2,72 2,85 3,15 3,31 
2014 рік 2,98 (61) 2,69 2,65 2,95 2,84 3,20 3,5
2016 рік 2,74 (80) 2,30 2,49 2,59 2,55 2,96 3,51 
2018 рік 2.83 (66) 2.49 2.22 2.83 2.84 3.11 3.42
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– нарощування обсягів контейнерних та контрей-
лерних перевезень, активне запровадження мультимо-
дальних та інтермодальних технологій у процес тран-
спортування вантажів;

– оптимізацію технології організації інтер- та муль-
тимодальних перевезень на базі формування тран-
спортно-логістичних систем та спеціальних інфраструк-
турних комплексів (портових та перевантажувальних 
комплексів, логістичних центрів, «сухих» портів тощо);

– удосконалення нормативно-правового забезпе-
чення розвитку інтермодальних та мультимодальних 
технологій загалом та транспортної логістики зокрема;

– активізацію та стимулювання розвитку мультимо-
дальних перевезень через створення сприятливих еко-
номічних умов для вантажовласників та перевізників;

– розроблення мережі маршрутів регулярних контей-
нерних та контрейлерних вантажних потягів, передсім 
міжнародного спрямування. Світовий досвід провід-
них країн, зокрема США, ЄС, Китаю, підтверджує, що 
залізничний транспорт володіє достатнім потенціалом, 
щоб забезпечити значні обсяги транзитних перевезень 
за інтер- та мультимодальними технологіями [9];

– запровадження бімодальних технологій, засно-
ваних на експлуатації спеціальних платформ, що тран-
спортуються як із використанням автотягачів, так і 
залізничною колією. Їх використання дає змог значно 
скоротити час на операції з перевантаження контейне-
рів та нівелює потребу у спеціальній перевантажуваль-
ній та складській інфраструктурі.

Активізація зусиль бізнес-спільноти та держави у напрямі раціоналізації  
функціонування інтер- та мультимодальних логістичних схем

Формування вузлових модальних транспортно-логістичних 
центрів

Удосконалення нормативно-правової бази та механізмів 
фінансування розвитку транспортно-логістичної 

інфраструктури 

Оптимізація енергоефективності транспортних засобів   
відповідно до міжнародних вимог

Забезпечення ефективності функціонування транспортно-
логістичної інфраструктури в розрізі вдосконалення управління 

перевезеннями, процесів складування та впровадження сучасних 
інформаційних технологій

Нарощування потужностей контейнерних терміналів  на базі провідних 
портів України: Одеського морського порту, контейнерного терміналу 

"ТИС", контейнерного термінал "Одеса" тощо

У Транспортній стратегії України передбачено комп-
лекс заходів щодо прискореного створення, розширення 
та реконструкції терміналів, перевалочних і складських 
комплексів, елементів контейнерної системи, створення 
мультимодальних логістичних центрів тощо [9]. При 
цьому передбачається вирішення таких завдань:

– терміналізація мультимодальних перевезень за 
основними напрямками вантажопотоків усіх видів 
транспорту;

– технічне переоснащення головних транспортних 
вузлів країни;

– створення регіональних термінальних систем;
– удосконалення та модернізація транспортно-мит-

ної інфраструктури країни на базі досвіду провідних 
країн світу;

– реалізація міжнародних транспортно-логістичних 
проєктів на основі залучення фінансово-кредитних 
інструментів ЄС;

– створення системи забезпечення терміналів і 
складів різного призначення сучасними високоефек-
тивними засобами вантажопереробки та інформацій-
ного забезпечення.

Таким чином, прогресивний розвиток інтермодаль-
них та мультимодальних технологій у системі логіс-
тичної інфраструктури України потребує реалізації 
заходів у таких напрямах (рис. 3).

Висновки з проведеного дослідження. Розви-
ток транспортно-логістичного ринку України загалом 
та сегменту інтер- та мультимодальних перевезень 

Рис. 3. Напрями оптимізації розвитку інтермодальних та мультимодальних 
технологій у системі логістичної інфраструктури України
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зокрема є вимогою часу. Базовими складниками розви-
тку даного сегменту є вигідне географічне положення 
України, територіальна наближеність до Європи, 
потужний потенціал щодо обслуговування євроазіат-
ських транспортних потоків. 

Забезпечення високого рівня ефективності муль-
тимодальних та інтермодальних технологій у системі 
логістичної інфраструктури України можливе за раху-
нок системної оптимізації взаємодії усіх видів тран-
спорту і безпосередньо процесу перевезення вантажів, 

модернізації об’єктів інфраструктури залізниць, аеро– 
та морських портів, забезпечення розвитку мережі 
автомобільних доріг, оптимізації роботи вантажних 
терміналів, формування та розвитку мережі транспорт-
них коридорів, розвитку інноваційних високотехно-
логічних і функціональних технологій тощо. Суттєву 
увагу слід приділяти мінімізації ризиків на всіх етапах 
здійснення мультимодальних перевезень, удоскона-
ленню нормативно-правового поля та автоматизації 
процесів документообігу.
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