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РОЗВИТОК КОНТРЕЙЛЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ ТА ДОСВІД 
ПЕРЕВЕЗЕНЬ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ 

В статті розглянуто сучасний стан розвитку контрейлерних перевезень в Україні, приведена історія роз-
витку контрейлерних перевезень в країнах Європи. Досліджуються питання підвищення ефективності конт-
рейлерних перевезень у країнах Європи та в Україні. Розглянуто вплив діяльності контрейлерних перевезень 
на розвиток транспортної галузі й забезпечення економічної безпеки держави. 
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В статье рассмотрено современное состояние развития контрейлерних перевозок в Украине, приведен-
ная история развития контрейлерних перевозок в странах Европы. Исследуются вопросы повышения эффек-
тивности контрейлерних перевозок в странах Европы и в Украине. Рассмотрено влияние деятельности конт-
рейлерних перевозок на развитие транспортной отрасли и обеспечение экономической безопасности госу-
дарству. 
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In the article the current status of piggyback transport in Ukraine, given the history of piggyback transport in 
Europe. The issues of efficiency piggyback transport in Europe and Ukraine. Influence of piggyback transport on 
development of transport sector and the economic security state. 
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Вступ 

Потреби в переміщенні, постійно розвива-
лись та удосконалювались, протягом багатьох 
століть супроводжували суспільство. Важко 
уявити розвиток сучасної країни без потужної 
транспортної системи. Провідну роль в забез-
печенні значного підйому національного виро-
бництва та культурного рівня життя населення 
відіграє транспорт, який сприяє ефективному 
функціонуванню і розвитку промисловості та 
сільського господарства.  

Вантажні перевезення є потужним фактором 
розвитку суспільства й продуктивних сил краї-
ни. Інтеграція України в Європейський Союз 
вимагає використання сучасних організаційних 
форм та прогресивних технологій у перевізно-
му процесі. Завдяки високим швидкостям тран-
спортних засобів вантажні контрейлерні пере-
везення набирають нового сприйняття у підви-
щення ефективності діяльності залізниць, що є 
сьогодні надзвичайно актуальним. У між-
народних перевезеннях спостерігається тенде-
нція до розширення використання комбінова-
них перевезень, а саме контрейлерних, коли 
значну частину маршруту автопоїзд з вантажем 
транспортується на залізничній платформі. В 
країнах ЄС даний вид перевезень достатньо 
розвинений і має сталий попит. Важливим чин-
ником поширення даного виду перевезень є 

прийняття суворого екологічного законодавст-
ва, а також ухвалення законів про заборону ру-
ху автопоїздів у вихідні та святкові дні. Це сут-
тєво обмежує рух вантажівок по автошляхах, у 
зв’язку з чим автомобілісти змушені користу-
ватися послугами залізничного транспорту. 

Основна частина 

Велику роль в розвитку транспорту у краї-
нах Європи пов’язують із стимулюванням змі-
шаних (інтермодальних) перевезень. Серед їх 
різновидів в останній час поширення одержали 
контрейлерні перевезення.Головна мета активі-
зації контрейлерних перевезень полягає у пере-
ключенні частини вантажопотоків з автомагіст-
ралей на залізницю, а також створення системи 
що знижує екологічне навантаження і підвищує 
ефективність міжнародних перевезень. 

Розвиток контрейлерних перевезень також 
пов'язаний із можливістю забезпечувати високі 
швидкості доставки вантажу при дотриманні 
режиму праці і відпочинку водіїв автотранспо-
ртних засобів, знизити собівартість перевезень, 
що підвищить конкурентоспроможність націо-
нальних перевізників, забезпечить поступове 
інтегрування національної транспортної систе-
ми до європейської, та насамперед вирішить 
одну з найважливіших проблем, а саме пробле-
му екології і збереження навколишнього сере-
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довища. Причому в країнах Європи саме це пи-
тання стоїть в основі – за законодавством бага-
тьох країн рух великовантажних автомобілів у 
вихідні та святкові дні просто заборонений. 
Крім того, саме контрейлерні перевезення в 
значній мірі відповідають загальнодержавним 
інтересам – зберігають дорожнє полотно, роз-
вантажують багато автомагістралей і, як наслі-
док, знижують аварійність на дорогах. Саме 
тому в європейських країнах контрейлерні пе-
ревезення значною мірою дотуються державою. 
Поряд із зазначеними чинниками перспективи 
контрейлерних перевезень а Україні у найбли-
жчі роки будуть визначатися розвитком мережі 
міжнародних транспортних коридорів, ство-
рення яких віднесено до пріоритетних напрям-
ків вітчизняного транспортного комплексу.  

За останній час інтенсивно зростають обся-
ги міжнародних перевезень автомобільним та 
залізничним транспортом. Однак, аналіз дослі-
джень контрейлерних перевезень свідчить, що 
автомобільна і залізнична частини сполучення 
розглядаються ізольовано. При такій моделі 
порівняння прямого і змішаного сполучення не 
враховується різниця в кількості технологічних 
операцій і їх тривалості, відстані перевезень, а 
також технологічні особливості формування 
залізничних маршрутів. Основним напрямком 
підвищення ефективної роботи транспортної 
галузі є запровадження інтермодальних, зокре-
ма контрейлерних перевезень [1]. Так у країнах 
Євросоюзу частка інтермодальних перевезень 
(основними серед них є автомобільно-
залізничні) становить 11-17 % [2]. Необхідно 
також відмітити, що обсяги вантажних переве-
зень між Україною та Польщею в останні роки 
також мали тенденцію до зростання. В період з 
2005 р. по 2010 р. загальний обсяг вантажопо-
току збільшився у 2,8 рази, а обсяг транзитних 
перевезень збільшився у 3,6 рази [3]. 

Україна має великий потенціал для розвитку 
торгівельно-транспортної мережі, адже вона 
має унікальне, вигідне транспортно-
географічне положення на перехресті вантаж-
них торгівельно-транспортних європейських та 
євроазіатських доріг. На підставі цього активно 
розробляється програма «From Door to Door». 
Згідно цієї програми при її реалізації вводити-
меться нова технологія – мультимодальні ван-
тажні перевезення: контрейлерні перевезення 
автопричепів на спеціалізованих залізничних 
платформах. 

Контрейлерним перевезенням властиві такі 
переваги [4-7] як поєднання якостей двох домі-
нантних видів транспорту – маневреності, опе-

ративності і швидкості автомобільного транс-
порту і високої продуктивності, незалежності 
від погодних умов і безпеки залізничного тран-
спорту. 

Таким чином, втілюється в життя найприва-
бливіший на ринку транспортних послуг прин-
цип доставки вантажу «від дверей до дверей». 
Крім того, створюються сприятливі умови для 
розширеного використання технології JIT («Just 
in time»). 

Розвиток контрейлерних перевезень в Євро-
пі на перших етапах стримував габарит більшо-
сті європейських залізниць, тому довелося  ре-
конструювати тунелі (наприклад, через перева-
ли в Альпах), піднімати їх висоту до 4 м, ство-
рити платформи з поглибленими кишенями в 
площі днища, куди опускаються колеса автопо-
їздів і автотрейлерів. 

Таку технологію назвали «Біжуче шосе» (від 
німецького Die Rollende Landstrasse або по-
англійськи rolling motorway (Ro Mo). Це транс-
портування автомобіля з причепом або напів-
причепом на залізничній платформі з пониже-
ним підлогою. При цьому, якщо разом з ванта-
жем в спеціальному пасажирському вагоні слі-
дує водій, тоді це буде транспортування з су-
проводом (accompanied intermodal/combined 
transport). Якщо вантаж перевозиться без водія 
– це транспортування без супроводу 
(unaccompanied intermodal/combined transport). 
Автозаводи налагодили виробництво магістра-
льних тягачів, обладнаних спальним місцем для 
одного з водіїв, з великим запасом пального, зі 
швидкостями 100 км/год і вище. Зчепи такого 
тягача з фургоном або з контейнерним шасі 
отримав назву автопоїзда (roadtrain). Прикла-
дом контрейлерного сполучення з супроводом 
в даний час є кругові маршрути з 20 низькоси-
дячих платформ і комфортабельного вагону 
Італійської та Австрійської залізниць через 
Сен-Готтардскій тунель між м. Воргль в Авст-
рії та м. Тренто в Італії з щоденним відправ-
ленням поїздів. 

Недоліком технології «Біжуче шосе» є пере-
везення надлишкового нетоварної ваги – тяга-
ча, напівпричепа і водія. Крім того, потрібно 
створювати необхідні умови для водіїв під час 
шляху. Тим не менше, вони знаходять попит в 
країнах Східної Європи, оскільки тут діє вели-
чезне число дрібних автопідприємств, які не 
мають достатнього числа тягачів і персоналу 
водіїв. «Біжуче шосе» часто використовується 
також для доставки вантажів у важкодоступні 
для транспортування райони, коли виявляється 
більш економічним провезти автопоїзд через 
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залізничні тунелі замість довгого серпантину 
по гірській дорозі. 

На європейських залізницях прийняті ван-
тажні габарити передбачають максимальне зна-
чення для висоти вагона з інтермодальною 
транспортною одиницею (контейнером, знім-
ним кузовом або полу-трейлером) – 4,18 м (га-
барит В+). 

Тому контрейлерні перевезення навіть у ва-
гонах зі зниженим підлогою можуть виконува-
тися на обмеженому числі маршрутів. 

Значного поширення в Європі отримали так 
звані «знімні кузови» (swap bodies). Кузов ав-
томобіля знімають з шасі, перевозять залізни-
цею на деяку відстань, де встановлюють на ін-
ше шасі і на ньому доставляють в кінцевий 
пункт призначення. Знімні кузова в порівнянні 
з контейнерами або напівпричепами більш лег-
кі, але менш міцні, так що не допускають шта-
белювання і не здатні достатньою мірою захис-
тити перевозяться вантажі. Для їх транспорту-
вання на шасі вантажівки або на вагоні необ-
хідні спеціальні пристрої (переламувати опори, 
поворотні замки). Знімні кузови не можуть ста-
витися в кілька ярусів і тому займають багато 
місця на терміналі. Однак габарит по висоті у 
них менший, ніж у напівпричепів, що і забезпе-
чило їм повсюдне застосування.  

В Україні перші експерименти з контрейле-
рних перевезень [8] були проведені ще в 90-ті 
роки XX століття, тоді ж були перші спроби 
виготовити спеціалізовані платформи. У 1996 р. 
було здійснено пробну поїздку Дніпропет-
ровськ (Україна) – Захонь (Угорщина), а в 
1998 р. за маршрутом Луганськ – Київ – Като-
віце (Польща) проїхав перший в Україні конт-
рейлерний поїзд. Проте регулярні перевезення 
почалися здійснюватися тільки 2003 р., коли в 
лютому почав курсувати швидкісний поїзд 
комбінованих перевезень «Вікінг», а в квітні за 
маршрутом Київ – Славкув (Польща) контрей-
лерний поїзд «Ярослав». В 2003-2005 рр. поїз-
дом «Ярослав» було перевезено 3,2 тис. автопо-
їздів. На той час послуга перевезень контрейле-
рно-придатних вантажів користувалась вели-
ким попитом і була рентабельною. Користу-
вання потягом «Ярослав» знімало багато про-
блем з перевізників, зокрема при отриманні до-
зволу перетину кордону. Але прийняття змін до 
митного законодавства та полегшення умов 
роботи перевізників значно скоротило зацікав-
леність вантажовласників контрейлерними пе-
ревезеннями. На початку 2006 р. збільшили та-
рифи польські залізничники, потім підвищи-
лись тарифи [10] при перевезенні вантажів те-

риторією України, державою не було запрова-
джено відповідних тарифних дотацій на конт-
рейлерні перевезення, тому автоперевізникам 
стало невигідно користуватися такою послу-
гою. 

В 2009 році відбулося відродження конт-
рейлерних перевезень, пробний потяг «Яро-
слав» здійснив перший, після чотирирічної пе-
рерви, проїзд за маршрутом Київ – Славкув 
(Польща). 

На території України лідером в сфері орга-
нізації перевезень вантажів між країнами СНД, 
Прибалтики, Європи й Азії виступає українсь-
кий державний центр транспортного сервісу 
«Ліски». На сьогодні для того, щоб максималь-
но ефективно організовувати перевізний процес 
[9] регулярно курсують два контрейлерні поїз-
ди «Вікінг», за маршрутом Іллічівськ – Клайпе-
да (Литва), і «Ярослав», сполученням Київ – 
Славкув (Польща). Введення спеціальних та-
рифів на перевезення вантажів – це основний 
пріоритет для ефективної організації контрей-
лерних перевезень. 

У нинішніх умовах Укрзалізниця ставить 
перед собою завдання залучення додаткових 
обсягів перевезень у конкурентних сегментах 
транспортного ринку, а це в першу чергу орга-
нізація контейнерних і контрейлерних переве-
зеньА в перспективі – ще глибше проникнути в 
Європу. Уже зараз можна мобілізувати центра-
льні, а не тільки прикордонні термінали та сфо-
рмувати транспортну логістику так, щоб, заван-
таживши автомобіль на європейський рухомий 
склад, швидко добратися до пункту переванта-
ження, переставити на платформи широкої ко-
лії й через Україну везти далі в Росію і Казах-
стан. 

Висновки 

Організація змішаних перевезень вантажів є 
одним із головних напрямів сучасної європей-
ської транспортної політики. Міжнародна прак-
тика свідчить [11], що в останні роки дві трети-
ни перевезень вантажів у міжнародному сполу-
ченні здійснювалось у змішаних сполученнях 
за принципом «від дверей до дверей». В Украї-
ні, при значному потенціалі змішаних, зокрема, 
комбінованих перевезень, впровадити їх досить 
не легко: однією із основних причин такого 
становища є низький рівень правової урегульо-
ваності змішаних перевезень. Розглядаючи пе-
реваги, які обумовлюють сьогодні актуальність 
розвитку контрейлерних перевезень вантажів, 
можна виділити наступні важливі завдання: 
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– впровадження новітніх технологій переві-
зного процесу, що поєднають в собі відносно 
високу швидкість і помірну вартість доставки 
вантажів; 

– здійснення організаційно-технічної роботи 
зі створення нових контейнерно-контрейлерних 
терміналів та розвитку нових транзитних мар-
шрутів даного напрямку перевезень в перспек-
тивних географічних напрямках; 

– посилення екологічних вимог транспорт-
ним підприємствам вирішить питання економії 
енергоресурсів, попередження перевантаженос-
ті автодоріг і скорочення кількості дорожньо-
транспортних пригод; 

– можливість застосування до експортних та 
імпортних контрейлерних перевезень спроще-
них митних процедур і лояльних тарифних ста-
вок. 

– гарантування безпеки та збереження ван-
тажів під час руху. 

Для здійснення ефективного розвитку конт-
рейлерних перевезень потрібне подальше вре-
гулювання митних процедур перетину кордо-
нів, розподіл доходів між учасниками перевіз-
ного процесу, а все це неможливо без держав-
ної підтримки в вирішенні окремих питань но-
рмативно-правової бази. Рішення цих питань 
зацікавить нових замовників, підвищить конку-
рентоспроможність контрейлерних перевезень, 
що вплине на формування ефективної транспо-
ртної системи країни 
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