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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. 

Як відомо, транспортування грає важливу роль у кінцевій вартості товару. 

Транспортна логістика є чи най не самою складною та ризиковою частиною від 

виробництва до реалізації продукту.  

Саме тому було розроблено сім основних правил логістики, а саме: 1) 

Продукт має бути потрібен споживачу; 2) Продукт повинен бути відповідної 

якоісті; 3) Продукт має бути у необхіднії кількості; 4) Продукт має бути 

доставлений у необхідний час; 5) Продукт має бути доставлений у потрібне 

місце; 6) Продукт має бути доставлений з мінімальними витратами; 7) Продукт 

має бути доставлений конкретному споживачу.  



Особливо актуальні ці правила при транспортуванні непростих вантажів, 

до яких і відносяться сляби. Через складний технологічний процес помилка на 

будь-якому етапі транспортування призведе до відчутного збільшення витрат.  

Транспортування слябів у еспортному напрямку з маріупольских 

металургійних комбінатів потребує взаємодії багатьох служб. Саме тому 

важливо забезпечити транспортування без травматизму та з виконанням 

логістичних норм.  
Джерело: [1] 

Основний текст. 

 

Для вирішення завдання забезпечення збереження матеріальних цінностей 

використовуються різні методи. Один з ефективних механізмів її рішення - 

сигнально-індикаторний метод. Забезпечення збереження слід розуміти як 

організацію і реалізацію системи заходів з метою нейтралізації потенційних або 

реальних загроз, що ведуть до матеріальних втрат.  

Традиційно застосовуються п'ять груп методів забезпечення збереження : 

технічні засоби; фізична охорона, посилена спецзасобами; аналітика; правовий 

захист і страхування. Кожен з цих методів разом з високими достоїнствами має 

і недоліки. Тому для успішного вирішення питань збереження потрібна 

наявність декількох незалежних рубежів захисту, їх грамотне поєднання, а 

також постійне вдосконалення і пошук нових методів, способів і рішень для 

боротьби з безвідповідальними особами і зловмисниками.  

Збереження - це завжди протиборство між загрозами і захистом 

Установка таких технічних засобів, як відеоспостереження, традиційні 

сигналізації, електронні системи доступу в приміщення і тому подібне, в деяких 

випадках не представляється можливою, приміром із-за особливостей 

технологічних процесів або в силу відсутності джерел живлення, і досить часто 

скрутна з точки зору витрат. Ще однією проблемою, пов'язаною з такими 

системами, може являтися втручання в дані з внесенням в них небажаних 

інформаційних змін. 



Що стосується другої групи методів, то тут слід мати на увазі, що навіть 

добре підготовлена фізична охорона, посилена спецзасобами, по зрозумілих 

фахівцях причинам продовжує сама бути джерелом загроз. Навіть підвищення 

витрат на такий досить дорогий метод не дає прямо пропорційного підвищення 

збереженню матеріальних цінностей. Більше того, при прийманні/передачі 

цінностей і вантажів тимчасові витрати виходять за рамки ефективності 

логістичних ланцюжків, особливо в сучасних умовах високої конкурентності.. 

Правові методи захисту завжди базуються на доказовій базі. Відповідно 

часто відсутність обгрунтованої доказової бази і є слабким місцем цієї групи 

методів. 

На наш погляд, слід звернути увагу на так званий синтетичний метод — 

сигнально-індикаторний метод забезпечення збереження, який останнім часом 

набуває все більшого поширення. 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  

Сильні сторони методу - простота монтажу і будь-яка глибина деталізації 

інформації про джерела і характер загроз; незалежність від джерелживлення; 

виявлення причин і умов, сприяючих порушенням; об'єктивне доведення; 

моніторинг дій відповідальних осіб; висока економічна ефективність.  

 Слабкою стороною методу є специфіка прочитування сигналу при 

спрацьовуванні системи захисту. Саме ця специфіка і привела до появи 

сигнально-індикаторного методу замість звичайного використання пломб і 

індикаторів. Іншими словами, установка пломб і індикаторів ведеться з метою 

збору, зберігання і використання інформації про контрольовані події. 

  

Джерело: [2] 

Заключення та висновки . 



Були розглянуті методи вдосконалення системи забезпечення якості 

транспортного обслуговування зварювальних матеріалів в умовах складської 

логістики. 

 

Було отримано розширене поняття можливості реалізації сигнально-

індикаторного методу у структурах скласької лгістики з виявленням можливих 

типових помилок при впровадженні  

За допомогою згаданих пристроїв вирішуються завдання підтвердження 

якості товарів через посвідчення дотримання заданої температури на усьому 

шляху дотримання, правильного положення об'єктів і дбайливого з ними 

звернення. 

Завдання, що вирішуються сигнальними пристроями : посвідчення якості 

об'єкту, його достовірності, недоторканості, приладдя певному виготівникові, 

наявність права власності на об'єкт у одержувача. 
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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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