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Анотація. Сигнально-індикаторний метод — це комплекс організаційних і правових 

аспектів створення системи реагування на основі інформації про стан таких спеціальних 
технічних пристроїв, як сигнальні пристрої(пломби) і індикатори зовнішніх дій 
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Вступ 

Сучасний економічний розвиток характеризується яскраво вираженою 

тенденцією інтеграції національних економiк в мiжкраїнах, регіональних і 

єдиних мирохозяйственний комплексах, прагненням до створення великих зон 

вiльної  торгівлі, до підвищення ролі міжнародних угод по обміну товарами і 

послугами, по руху фінансових ресурсiв. Починає формуватися світовий ринок 

з єдиними правилами, що регламентують оборот, як матеріальних цiнностей, 

так і фінансових коштів. Національні економіки в усіх країнах до певної міри 

стають відкритими, включаються у світовий розподіл праці і в міжнародну 

конкуренцію. 

За останні роки об'єм світової торгівлі росте швидше, ніж світове 

виробництво. Інформатизація товариства, створення глобальных 



інформаційних мереж кардинально міняють картину світових економічних 

потоків, дозволяють повністю відстежувати рух товарів, грошей і послуг, 

валютних курсів, фондових цінностей в масштабі світового господарства. 

Зовнішньоекономічні зв'язки стали об'єктивно обумовленими і преретворились 

в найважливіший чинник економічного зростання. У багатьох країнах саме 

вони визначають стан національної економіки, і ця тенденція в перспективі 

посилиться. Активний розвиток світових господарських зв'язків викликав до 

життя необхідність створення нових підходів до розробки і ухвалення 

ефективних управлінських рішень з питань зовнішньоекономічної діяльності як 

на макро, так і на мікрорівні. 

У системі органів державного управління зовнішньоекономічною 

діяльністю(ВЭД) особлива роль відводиться митній службі. Перед митними 

органами поставлено двояке завдання: з одного боку, вимагається максимально 

скоротити час здійснення митного оформлення, спростити митні формальності, 

сприяти розвитку зовнішньої торгівлі; з іншого боку, необхідно здійснювати 

дієвий контроль за товарами, переміщуваними через митний кордон України, 

підвищити збираємiсть митних платежів. У дипломній роботі представлені  

дрiбнопартiйнi  постачання продукції, методи оптимізації доставки вантажів. 

При  дрiбнопартiйних перевезеннях рухомий склад, завантажившись у одного 

посилача вантажів, повинен розвезти вантаж декільком одержувачам, 

розвантажуючи у кожного з них певну кількість вантажу. В цьому випадку має 

місце развозочный маршрут. Для дрiбнопартiйних перевезень характерні 

наступні особливості, які необхідно враховувати при їх плануванні : 

 час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт істотно 

перевищує час руху; 

 час руху залежить від завантаженості транспортних магістралей, по 

яких проходить маршрут руху; 

 істотне значення має своєчасність і гарантованість доставки вантажу; 

 на час виконання перевезень можуть накладатися обмеження, пов'язані 

з вимогами дотримання екологічних і шумових норм. 



 Джерело: [1] 

Основний текст 

Для здійснення оптимізації доставки дрiбнопартiйнних вантажів 

розглянемо два методи за допомогою яких можна оптимізувати систему 

доставки. 

Першим з яких є алгоритм голландського ученого Эдсгера Дейкстри 

знаходить усі найкоротші шляхи з однієї спочатку заданої вершини графа до 

усіх інших. З його допомогою, за наявності усієї необхідної інформації, можна, 

наприклад, упізнати яку послідовність доріг краще використовувати, щоб 

добратися з одного міста до кожного з багатьох інших, або в які країни 

вигідніше експортувати нафту і тому подібне. Мінусом цього методу є 

неможливість обробки графів, в яких є ребра з негативною вагою, тобто якщо, 

наприклад, деяка система передбачає збиткові для Вашої фірми маршрути, то 

для роботи з нею слід скористатися відмінним від алгоритму Дейкстри 

методом. 

Тепер на конкретному графові простежимо роботу алгоритму, знайдемо 

усі найкоротші шляхи між iстоковий і усіма іншими вершинами. 

Розмір(кількість ребер) зображеного нижче графа дорівнює 7(|E|=7), а 

порядок(кількість вершин) - 6(|V|=6). Це зважений граф, кожному з його ребер 

поставлено у відповідність деяке числове значення, тому цінність маршруту 

необов'язково визначається числом ребер, що лежать між парою вершин. 

Коли усі вершини графа, або усі ті, що доступні з витоку, будуть помічені 

як відвідані, тоді робота алгоритму Дейкстри завершиться, і усі знайдені шляхи 

будуть найкоротшими. Так, наприклад, виглядатиме список найоптимальніших 

відстаней, що лежать між вершиною 1 і усіма іншими вершинами, даного 

графа: 

1→1=0 

1→2=1 

1→3=4 

1→4=10 



1→5=2 

1→6=10 

У програмі, що знаходить найближчі шляхи між вершинами за допомогою 

методу Дейкстри, граф буде представлений у вигляді не бінарної матриці 

суміжності. Замість одиниць в ній будуть виставлені ваги ребер, функція нулів 

залишиться колишньою: показувати, між якими вершинами немає ребер або ж 

вони є, але негативно спрямованi. 

Джерело: [2] 

Заключення та висновки  

Другим є метод перебору(метод рівномірного пошуку) — простий з 

методів пошуку значень дiйсно значимих  функцій по якому-небудь з критеріїв 

порівняння(на максимум, на мінімум, на певну константу). Стосовно 

екстремальних завдань є прикладом прямого методу умовної одновимірної 

пасивної оптимізації. 

Проілюструємо суть методу рівномірного пошуку за допомогою розгляду 

завдання знаходження мінімуму. 

Нехай задана Функція(програмування) на / рівних частин точками ділення: 

 
Вичисливши значення / в точках /, знайдемо шляхом порівняння точку /, де 

/ — це число від / до / таку, що 

 для усіх / від / до /. 

Тоді інтервал невизначеності складає величину  

, 

 а погрішність визначення точки мінімуму / функції / відповідно складає: 

. 
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Abstract. The signal-indicator method is a complex of organizational and legal 

aspects of creating a response system based on information about the status of such 
special technical devices as signaling devices (seals) and indicators of external 
actions 
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cargo, methods of protecting cargo. 
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