
Секция -  Развитие транспорта и транспортных систем 

Лямзін А.О., Хара М.В. 

 

ЛОГІСТИКА ВІДХОДІВ, ЯК ФАКТОР, ЩО ВИЗНАЧАЄ 

ЕКОЛОГІЧНО-БЕЗПЕЧНИЙ ПРОСТІР ДЛЯ ОДИНИЦІ СОЦІУМУ 

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 

Вступ 

Логістика відходів в середовищі вулично-дорожньої мережі промислових 

зон (СВДМПЗ) включає рух наступних основних матеріальних потоків: 

– рух поворотних відходів, тобто відходів, які переробляються або 

повторно використовуються, внаслідок чого суб'єкт мегаполісу отримує 

додатковий прибуток; 

–  рух відходів, які утилізувалися з отриманням нових видів продукції. Це, 

перш за все, скляні і пластмасові пляшки і флакони, папір і т.д.; 

–  рух відходів, не придатних до утилізації (абсолютна більшість хімічної 

промисловості). 

Основними шляхами вирішення питань, пов'язаних з управлінням 

відходами в мегаполісі, є: створення оптимальної системи управління 

відходами з урахуванням специфіки життєдіяльності СВДМПЗ; обґрунтування 

оптимальне допустимих розмірів запасів відходів для подальшої переробки. 

При цьому повинні враховуватися витрати на зберігання запасів відходів на 

складі, на їх транспортування, ступінь забруднення навколишнього 

середовища; штрафи за несанкціоноване зберігання відходів на складах 

підприємства; створення регіональних підприємств по переробці відходів в 

місцях концентрації промислових вантажопотоків. 

Забезпечення екологічної стійкості транспортних потоків є складним 

процесом, який залежить не тільки від техногенного впливу транспортних 

одиниць на довкілля, що, в свою чергу, залежить від багатьох факторів, а саме – 

сезонності, часу, простору, але і від процесу урбанізації архітектури 

екологічного каркасу вулично-дорожньої мережі в умовах існуючого 



асиміляційного потенціалу середовища вулично-дорожньої мережі 

промислових зон, в складі яких виробничим підприємствам необхідно 

впроваджувати логістичні підходи до переробки і транспортування відходів з 

метою забезпечення екологічно-безпечного простіру (ЕПБ) для одиниці 

соціуму. 

 

1. Логістика відходів, як фактор, що визначає безпеку екологічно-

безпечного простіру на прикладі середовища вулично-дорожньої мережі 

промислових зон м. Маріуполя 

Для міста Маріуполя в середньому за рік із загального числа відходів 

вироблених (зокрема твердих – 11,0 %, газоподібних – 89,0 %) на 

підприємствах міста доводиться промислових відходів I–IV класів: 62,9 % – 

5,35 млн. тон – Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча; 38,8 % – 

3,3 млн. тон – Металургійний комбінат «Азовсталь»; 0,6 % – 50,6 тис. тонн – 

Маріупольський коксохімічний завод «Маркохим». При аналізі існуючої 

проблеми слід так само відзначити стихійне утворення звалищ. Більше всього 

звалищ в районах міста, а саме: Кальміуському – 7, в Центральному – 4, в 

Лівобережному – 3 і одна в Приморському [1]. 

В процесі життєдіяльності мегаполісу утворюються різні види відходів 

(рис. 1). 

Тому перед органами самоврядування міст, які мають СВДМПЗ гостро 

встають проблеми, пов'язані із зменшенням відходів. До першочергових дій в 

цьому напрямі відносяться: 

– створення сучасної системи управління відходами і їх утилізацією; 

– забезпечення збалансованості економічних і соціальних аспектів 

управління відходами; 

– необхідність створення ланцюга по утилізації відходів; 

– зменшення об'ємів відходів; 

– зменшення відходів токсичного і небезпечного характеру; 

– створення спеціалізованих полігонів по переробці відходів. 



 

 
Рис. 1. Схема відходів життєдіяльності СВДМПЗ 

Авторська розробка 

 



Як приклад, розглянута існуюча схема утилізації шлаків на 

металургійному підприємстві ім. Ілліча – одного з крупних забруднювачів в 

СВДМПЗ [2]. 

Основними завданнями логістики відходів в мегаполісі є: 

–  використання спеціалізованого транспорту при перевезенні відходів; 

–  мінімізація витрат на перевезення відходів від місць збору до місць 

утилізації і/або поховання, зокрема, завдяки оптимізації транспортних 

маршрутів; 

–  оперативна утилізація відходів, які можуть бути повторно використані; 

–  своєчасне видалення, знешкодження і поховання відходів, які не можуть 

бути утилізовані; 

–  мінімізація витрат на збір, зберігання, обробку, перевезення, а також 

видалення, знешкодження і поховання відходів; 

–  мінімізація шкідливого впливу на навколишнє середовище і здоров'я 

населення. 

До основних функцій логістики відходів в СВДМПЗ відносяться: 

–  організація збору відходів; 

–  організація зберігання відходів, а при необхідності їх обробка; 

–  організація перевезення відходів; 

–  організація процесу утилізації відходів; 

–  управління процесом утилізації відходів; 

–  організація видалення, знешкодження і поховання відходів, які не 

підлягають утилізації; 

–  контроль впливу на навколишнє середовище і здоров'я людини відходів і 

пов'язаних з ними процесів управління. 

Ґрунтуючись на поставлених перед логістикою відходів в СВДМПЗ 

завданнях і проблемах, що існують в цій області, а так само використовуючи 

теоретичні основи структурної побудови складних систем побудований 

топологічний граф – система руху відходів в умовах СВДМПЗ, з урахуванням 

існуючої проблеми енергозбереження (рис. 2). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерела відходів: промислові підприємства – 1, соціальна система мегаполісу – 

2; 

Система збору (упаковки) відходів: 31 – контейнер для нероздільного збору, 32 – 

контейнер для великогабаритного сміття, 33 – контейнер для вторинної сировини, 34 – 

стихійні звалища сміття; 

Система вторинної переробки відходів: пункти прийому вторинної переробки 

сировини – 4,  переробка вторинної сировини – 6; 

Система переробки відходів: перевантажувальний пункт – 5, сортування відходів 

– 51, складування відходів – 52; 

Система утилізації відходів: Поховання або утилізація відходів – 7. 

 

Рис. 2. Граф топологічний портрет логістичної схеми руху відходів у 

СВДМПЗ 
Авторська розробка 

 

Структура ланок в логістиці відходів – це безліч всіх можливих 

взаємозв'язків усередині логістичної мережі потокового процесу відходів 

СВДМПЗ, яке визначається виходячи з розподілу поставлених завдань і цілей. 

Теплова енергія, що виникає в результаті спалювання 
або зберігання  відходів 



Структура логістичної мережі відходів базується, як на 

загальносистемних властивостях (наявність об'єктів, існування зв'язків між 

ними і тому подібне) так і спеціальних, властивих тільки даній конкретній 

системі або її підсистемам, які пов'язані з особливостями різних видів відходів, 

їх масштабу, можливостям їх переробки, рециклінгу і інших процесів [3, 4]. 

Типові структури вхідних потоків вантажів СВДМПЗ, що 

переробляються і виходять, різноманітні, а саме: це система з одним джерелом 

товару; з декількома джерелами товару і декількома споживачами; джерелом 

товару, виробництво і споживач; декілька джерел товару і декілька 

взаємозамінних споживачів; декілька джерел товару виробництва і споживачів 

взаємозамінних між собою; канал розподілу з логістичним розподільним 

центром (ЛРЦ) і ідентифікацією торгових сегментів; канали розподілу з ЛРЦ і 

взаємозамінними каналами постачання; індивідуальна організація сервісу 

виробник – клієнт з посередником – експедитором. 

Типові логістичні структури забруднювачів в логістичних каналах 

СВДМПЗ – це система замкнутого (безвідходного) технологічного процесу, 

частково замкнутого і відкритого (рис. 3: а, б, в і г) [5, 6]. 

По приведених логістичних потоках забруднювачів (рис. 3) в СВДМПЗ 

функціонують n промислових і транспортних об'єктів – складових системи 

корпоративного екологічного менеджменту, а початковими характеристиками 

для дій, що управляють є рівень екологічної безпеки i-го об'єкту мегаполісу yi і 

рівень ризику xi.. 

Якщо позначити через Y рівень безпеки екологічно-безпечного простіру 

(ЕБП) аналізованого СВДМПЗ, а ризик через Х, то їх можна оцінити 

наступними залежностями: 
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(а) замкнутий (безвідходній) технологічний процес; (б) частково замкнутий 

технологічний процес; в) не замкнутий технологічний процес; (г) типова структура 

забруднення транспортним  процесом 

Рис. 3. Типові структури ланок забруднювачів в логістичних каналах 

СВДМПЗ 
Авторська розробка 

 

Ці прості початкові положення дозволяють проводити аналіз роботи 

підприємств при дії тих або інших економічних механізмів, з відповідним 

рівнем витрат Zi : 

 

,)( iii yz ϕ=       (2) 

де: 

φi – зростаюча функція yi iϕ . 



Ці витрати включають в собі дві складові. Перша пов'язана з переходом 

на новий рівень безпеки (зміна технології, закупівля досконаліших систем 

контролю, навчання персоналу і так далі), а друга – з підтримкою цього рівня 

протягом даного періоду часу – підвищені витрати при новій безпечнішій 

технології, витрати на обслуговування систем контролю і так далі. 

 

2. Особливості поновлення потенціалу одиниці соціуму в умовах 

екологічного каркасу СВДМПЗ 

Людино-машинні системи транспорту в своїй роботі мають властивість 

гомеостазу, тобто мають можливість повертатися в стан стійкої рівноваги, 

будучи виведеної з нього факторами ненадійності техніки і витрачених 

людиною сил. 

У процесі трудової діяльності у людини виникають проблеми різного рівня 

складності. Починає гостро відчуватися зниження комфортності умов, в яких 

людина працює, проводить вільний час. Виникає необхідність позбутися від 

фізичної втоми, від втоми напруги розумової праці. Чергування праці і 

відпочинку повертає систему людини в рівноважний стан. Ефективним 

продуктом для цієї мети ставати ідея відновлення сил людини, витрачених в 

процесі життєдіяльності в умовах екологічного каркасу (ЕК) СВДМПЗ. 

Ця ідея розвивається від фрагментарних послуг відпочинку одиниць 

соціуму і стає новою сферою про працю людини. 

Мета процесу безперервного поліпшення праці в умовах ЕК СВДМПЗ – це 

позбавлення від фізичної та розумової втоми за рахунок здорового відпочинку, 

гідного матеріального, духовного і морального стану людини в суспільстві. 

Нові галузі науки розвиваються з логістикою послуг людині: з 

трансформацією логістичного мислення від фрагментарних послуг до 

інтегрального управління відновленням сил людини до стрімкого зростання 

послуг в умовах цивілізації і індустріалізації соціуму. 

Принципова відмінність причин втрати працездатності персоналу 

обслуговуючого транспортну систему обґрунтовує доцільність декомпозиції 



системи на підсистеми рекреації та релаксації, причому під рекреацією 

розуміється відпочинок, відновлення сил людини витрачених в процесі праці, а 

під релаксацією – позбавлення від психічної втоми, нервового напруження. 

Метою цих двох підсистем є повернення до рівноважного стану системи 

після припинення дії сил, що вивели систему зі стану рівноваги. 

Система дефініцій рекреації та релаксації (табл.1) як основа 

інтелектуальної комунікації замикає фундаментальне місце і виконує системо 

утворюючу роль в побудові і розвитку і застосуванні єдиного і строго 

наукового світогляду системи теоретичних знань і практичних навичок у 

вирішенні проблеми забезпечення потенціалу одиниці соціуму в ЕК СВДМПЗ.  

 

Таблиця 1  

Дефініції логістики відновлення втраченого людиною потенціалу при 

роботі в умовах ЕК СВДМПЗ 

Дефініції рекреації Дефініції релаксації 

Відповідна ідея позбавлення від 
видів фізичної втоми 

Відповідна ідея рятує персонал від 
нервового стану в роботі 

Відповідна якість послуг відпочинку 
і позбавлення від фізичної втоми 

персоналу транспорту 
Відповідна якість стійкої психіки 

Відповідна група персоналу 
позбавлена від фізичної втоми в зоні 

комфортності 

Відповідна частина персоналу 
позбавлення від стресових факторів 

в зоні комфорту і культурного 
комплексу 

У відповідний період планування 
органом управління 

У відповідний період визначений 
органом управління процесу 

Відповідно до інформованості і 
відновлення фізичних сил людини в 

системі праця-відпочинок 

З відповідною інформацією про 
повернення системи праця-

відпочинок в рівноважний стан 
∗ Дефініції розроблені на основі общего підходу до термінів логістики. 

 

Парадигма і її дефініції розкривають, обґрунтовують і адаптують 

інноваційні ідеї відновлення сил в процесах забезпечення життєдіяльності. 

 



Системний аналіз процесів рекреації та релаксації вибудовує узагальнену 

схему (рис. 4), яка дозволяє розробляти конкретні рекомендації щодо 

розв'язання реальних проблем та об'єднати шляхів їх рішення в єдине ціле – як 

діяти і на що впливати. 

Практичне впровадження рекреації та релаксації позбавляє від втоми, 

перенапруги, повертає в рівновагу стан одиниці соціуму в умовах ЕК СВДМПЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I фаза підготовки до вирішення: 

РФ – різноманітність видів фізичної втоми людині; РН – різноманітність видів 

втоми людині; СУ – сукупності складових потенціалу у людині; ПТ – виявлення у 

людині з фізичної втоми; ФГ – формування груп відпочинку; II фаза організації 

рішення: ОУ – орган управління; ГО – групи відпочиваючих; ЗК – зона комфортності 

(ЕБП); ТР – технічні ресурси; ОП – група обслуговуючого персоналу; ВД – варіанти 

зовнішнього доповнення; МЭ – заходи до еволюції безперервного поліпшення 

рекреації та релаксації в ЕК СВДМПЗ 

Рис. 4. Схема відновлення втраченого людиною потенціалу в умовах 

ЕК СВДМПЗ 
Авторська розробка 

 

Автори пропонують в рамках своіх досліджень [5, 6] модель оцінки 

дефіциту (С) представити в такий спосіб: 

зовнішні зв'язки  зв'язки між подсистемами 

команди управління 



С = (Kt  ⋅ (1 – Р))⋅ Д потенційний – (Д – З),   (3) 

де: 

Kt – коефіцієнт часу знаходження фізичної особи в небезпечному секторі 

архітектури ЕК; 

Р – оцінка потенціалу архітектури ЕК; 

Д потенційний – обсяг потенційних доходів, які соціум міг би отримати від 

діяльності даної фізичної особи за все його життя без компенсації за втрату 

здоров’я, грн; 

Д – обсяг доходів, котрий фізична особа знаходячись в визначеному 

секторі ЕК отримала від діяльності, до моменту втрати працездатності, грн; 

З – витрати держави на відновлення здоров’я фізичної особи, яка мешкає 

в межах існуючої архітектури ЕК СВДМПЗ. 

 
 

Рис. 5. Схема секторального розподілу в існуючої архітектури ЕК 

СВДМПЗ 



Висновки  

Запропоновано підхід, який заснован на реалізації корпоративної 

екологічної логістики відходів у СВДМПЗ, що дозволяє управляти процесом 

проходження потоків відходів і їх мінімізацією, а також підтримувати 

необхідний рівень екологічної безпеки функціонування промислових 

підприємств, що є одним з найважливіших вимог в умовах впровадження на 

підприємствах інтегрованих систем управління якістю. 

Запропонована модель визначення кількісної характеристики оцінки 

дефіциту потенціалу одиниці соціуму в умовах ЕК СВДМПЗ є універсальною, 

оскільки дозволяє визначати обсяг необхідних на підтримку здоров'я не тільки 

в результаті надзвичайних ситуацій, але і може використовуватися для оцінки 

наслідків «штатного» впливу архітектури екологічного фахверка СВДМПЗ на 

життя і діяльність одиниці соціуму. 
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