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О журнале

Международный научный периодический журнал "SWorldJournal" получил большое признание среди
отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, Украины,
Молдовы, Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.
Учрежден в 2018 году. Периодичность выхода: два раза в год.
Основными целями журнала являются:
• cодействие обмену знаниями в научном сообществе;
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях;
• cоздание основы для инноваций и новых научных подходов, а также открытий в неизвестных областях;
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученыхспециалистов в разных сферах.
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях
науки, лучшими образцами научной публицистики.
Публикации журнала предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто любит науку.
Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей
общественности.
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.
Журнал зарегистрирован в INDEXCOPERNICUS.

Про журнал

Міжнародний науковий періодичний журнал "SWorldJournal" отримав велике визнання серед вітчизняних і
зарубіжних інтелектуалів. Сьогодні в журналі публікуються автори з Росії, України, Молдови, Казахстану,
Білорусі, Чехії, Болгарії, Литви, Польщі та інших держав.
Дата заснування в 2018 році. Періодичність виходу: два рази на рік
Основними цілями журналу є:
• cприяння обміну знаннями в науковому співтоваристві;
• допомога молодим вченим в інформуванні наукової громадськості про їх наукові досягнення;
• створення основи для інновацій і нових наукових підходів, а також відкриттів в невідомих областях;
• сприяння об'єднанню фахових наукових сил і формування нового покоління вчених-фахівців в різних
сферах.
Журнал цілеспрямовано знайомить читача з оригінальними дослідженнями авторів в різних областях науки,
кращими зразками наукової публіцистики.
Публікації журналу призначені для широкої читацької аудиторії - усіх тих, хто любить науку. Матеріали, що
публікуються в журналі, відображають актуальні проблеми і зачіпають інтереси всієї громадськості.
Кожна стаття журналу включає узагальнюючу інформацію англійською мовою.
Журнал зареєстрований в INDEXCOPERNICUS.

About the journal
The International Scientific Periodical Journal "SWorldJournal" has gained considerable recognition among domestic
and foreign researchers and scholars. Today, the journal publishes authors from Russia, Ukraine, Moldova, Kazakhstan,
Belarus, Czech Republic, Bulgaria, Lithuania, Poland and other countries.
Journal Established in 2018. Рeriodicity of publication: twice a year
The journal activity is driven by the following objectives:
• Broadcasting young researchers and scholars outcomes to wide scientific audience
• Fostering knowledge exchange in scientific community
• Promotion of the unification in scientific approach
• Creation of basis for innovation and new scientific approaches as well as discoveries in unknown domains
The journal purposefully acquaints the reader with the original research of authors in various fields of science, the best
examples of scientific journalism.
Publications of the journal are intended for a wide readership - all those who love science. The materials published in
the journal reflect current problems and affect the interests of the entire public.
Each article in the journal includes general information in English.
The journal is registered in the INDEXCOPERNICUS.
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Требования к статьям

Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию
постановки и решения научных задач.
Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи.
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного
материала (в том числе – на этапе регистрации).
Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания.
Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на
английском языке.
Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на английском
языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы, ее структуру
и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и должна давать
адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация на английском
(Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.
Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php)
Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи рассматриваются
редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на экспертное
рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.
В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы.

Вимоги до статей

Статті повинні відповідати тематичному профілю журналу, відповідати міжнародним стандартам наукових публікацій і
бути оформленими відповідно до встановлених правил. Вони також повинні представляти собою виклад результатів
оригінального авторського наукового дослідження, бути вписаними в контекст вітчизняних і зарубіжних досліджень з цієї
тематики, відображати вміння автора вільно орієнтуватися в існуючому бібліографічному контексті по піднятим проблемам
і адекватно застосовувати загальноприйняту методологію постановки і вирішення наукових завдань.
Всі тексти повинні бути написані літературною мовою, відредаговані і відповідати науковому стилю мовлення.
Некоректність підбору і недостовірність наведених авторами фактів, цитат, статистичних та соціологічних даних, власних
імен, географічних назв та інших відомостей може стати причиною відхилення надісланого матеріалу (в тому числі - на
етапі реєстрації).
Всі таблиці і рисунки в статті повинні бути пронумеровані, мати заголовки і посилання в тексті. Якщо дані запозичені з
іншого джерела, на нього повинні бути бібліографічні посилання у вигляді примітки.
Назва статті, ПІБ авторів, навчальні заклади (крім основної мови тексту) повинні бути представлені і на англійській мові.
Статті повинні супроводжуватися анотацією та ключовими словами на мові основного тексту і обов'язково англійською
мовою. Анотація повинна бути виконана у формі короткого тексту, який розкриває мету і завдання роботи, її структуру та
основні отримані висновки. Анотація представляє собою самостійний аналітичний текст і повинна давати адекватне
уявлення про проведене дослідження без необхідності звернення до статті. Анотація англійською (Abstract) повинна бути
написана грамотною академічною мовою.
Заохочується наявність УДК, ББК, а також (для статей по Економіці) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php)
Ухвалення матеріалу до розгляду не є гарантією його публікації. Зареєстровані статті розглядаються редакцією і при
формальному і змістовному відповідно до вимог журналу направляються на експертне рецензування, в тому числі через
відкрите обговорення за допомогою веб-ресурсу www.sworld.education.
У журналі можуть бути розміщені тільки раніше неопубліковані матеріали.

Requirements for articles
Articles should correspond to the thematic profile of the journal, meet international standards of scientific publications and be
formalized in accordance with established rules. They should also be a presentation of the results of the original author's scientific
research, be inscribed in the context of domestic and foreign research on this topic, reflect the author's ability to freely navigate in the
existing bibliographic context on the problems involved and adequately apply the generally accepted methodology of setting and
solving scientific problems.
All texts should be written in literary language, edited and conform to the scientific style of speech. Incorrect selection and
unreliability of the facts, quotations, statistical and sociological data, names of own, geographical names and other information cited
by the authors can cause the rejection of the submitted material (including at the registration stage).
All tables and figures in the article should be numbered, have headings and links in the text. If the data is borrowed from another
source, a bibliographic reference should be given to it in the form of a note.
The title of the article, the full names of authors, educational institutions (except the main text language) should be presented in
English.
Articles should be accompanied by an annotation and key words in the language of the main text and must be in English. The abstract
should be made in the form of a short text that reveals the purpose and objectives of the work, its structure and main findings. The
abstract is an independent analytical text and should give an adequate idea of the research conducted without the need to refer to the
article. Abstract in English (Abstract) should be written in a competent academic language.
The presence of UDC, BBK
Acceptance of the material for consideration is not a guarantee of its publication. Registered articles are reviewed by the editorial
staff and, when formally and in substance, the requirements of the journal are sent to peer review, including through an open
discussion using the web resource www.sworld.education
Only previously unpublished materials can be posted in the journal.
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Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях

Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены
случаи нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих
можно выделить плагиат, направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение
результатов чужих научных исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных
практик.
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с
этической точки зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что
борьба с этими явлениями должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов,
рецензентов, читателей и всего академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц
сотрудничать и участвовать в обмене информацией в целях борьбы с нарушением этики публикации научных
исследований.
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых
практик. Мы обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую
предоставленную нам информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного
автора.
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя
обязанной удалить ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены
исключительно при соблюдении максимальной открытости и публичности.

Положення про етику публікації наукових даних і її порушеннях

Редакція журналу усвідомлює той факт, що в академічній спільноті досить широко поширені випадки
порушення етики публікації наукових досліджень. В якості найбільш помітних можна виділити плагіат,
відправлення в журнал раніше опублікованих матеріалів, незаконне привласнення результатів чужих наукових
досліджень, а також фальсифікацію даних. Ми виступаємо проти подібних практик.
Редакція переконана в тому, що порушення авторських прав і моральних норм не тільки неприйнятні з етичної
точки зору, але і служать перешкодою на шляху розвитку наукового знання. Тому ми вважаємо, що боротьба з
цими явищами повинна стати метою і результатом спільних зусиль наших авторів, редакторів, рецензентів,
читачів і усієї академічної спільноти. Ми закликаємо всіх зацікавлених осіб співпрацювати і брати участь в
обміні інформацією з метою боротьби з порушенням етики публікації наукових досліджень.
Зі свого боку редакція готова докласти всіх зусиль до виявлення та припинення подібних неприйнятних
практик. Ми обіцяємо вживати відповідних заходів, а також звертати пильну увагу на будь-яку надану нам
інформацію, яка буде свідчити про неетичну поведінку того чи іншого автора.
Виявлення порушень етики тягне за собою відмову в публікації. Якщо буде виявлено, що стаття містить
відвертий наклеп, порушує законодавство або норми авторського права, то редакція вважає себе зобов'язаною
видалити її з веб-ресурсу і з баз цитування. Подібні крайні заходи можуть бути застосовані виключно при
дотриманні максимальної відкритості і публічності.

Regulations on the ethics of publication of scientific data and its violations
The editors of the journal are aware of the fact that in the academic community there are quite widespread cases of
violation of the ethics of the publication of scientific research. As the most notable and egregious, one can single out
plagiarism, the posting of previously published materials, the misappropriation of the results of foreign scientific
research, and falsification of data. We oppose such practices.
The editors are convinced that violations of copyrights and moral norms are not only ethically unacceptable, but also
serve as a barrier to the development of scientific knowledge. Therefore, we believe that the fight against these
phenomena should become the goal and the result of joint efforts of our authors, editors, reviewers, readers and the
entire academic community. We encourage all stakeholders to cooperate and participate in the exchange of information
in order to combat the violation of the ethics of publication of scientific research.
For its part, the editors are ready to make every effort to identify and suppress such unacceptable practices. We promise
to take appropriate measures, as well as pay close attention to any information provided to us, which will indicate
unethical behavior of one or another author.
Detection of ethical violations entails refusal to publish. If it is revealed that the article contains outright slander,
violates the law or copyright rules, the editorial board considers itself obliged to remove it from the web resource and
from the citation bases. Such extreme measures can be applied only with maximum openness and publicity.
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ЛОГІСТИЧНІ ОСНОВИ ПАСАЖИРСЬКИХ МОРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
МІЖНАРОДНОГО СПОЛУЧЕННЯ
Lyamzin А.О. / Лямзін А.О.
c.t.s., docent / к.т.н., доц.
ORCID: 0000-0002-6964-845X
Pryazovskyi State Technical University, Mariupol, Universytetska st., 7, 87500
Приазовский государственный технический университет,
Мариуполь, ул. Университетская 7, 87500
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Приазовский государственный технический университет,
Мариуполь, ул. Университетская 7, 87500

Анотація. Морські пасажирські перевезення все більше набирають популярність по
всьому світу, так як це дешевий вид транспорту і по комфортабельності не поступається
звичайним автомобільних перевезеннях. Для більш комфортабельного пересування
пасажирів в наш час, суду вже обладнані по абсолютно новим принципом. Це стосується як
умов користування транспорту, обсягу перевезень, техніки задіяної на самому судні,
пасажиромісткості так і по окремим видам морського транспорту, який поєднує в собі як
пасажирські, вантажні перевезення так і суміжні.
Ключові слова: Пасажирські перевезення, морський транспорт, комфортабельність
перевезень, перевізник, логістика перевезень.

Вступ.
Система міжнародних пасажирських перевезень є однією з ключових сфер
економіки регіонів і країни в цілому. Слід відзначити той факт, що за останні
роки рівень і якість транспортного обслуговування пасажирів неухильно
знижувалися. Серед стійких негативних тенденцій слід відзначити: фізичне і
моральне старіння транспортних засобів, що збільшує поточні витрати на їх
експлуатацію і знижує безпеку перевезень; зниження якості обслуговування
пасажирів, що, перш за все позначається на зменшенні експлуатаційної
швидкості; зростання транспортних витрат населення, що оплачує свій проїзд в
умовах значного перевищення встановлених тарифів над собівартістю
перевезень; зниження ефективності роботи системи міжнародних пасажирських
перевезень, в умовах відсутності дієвих стимулів до зниження власних витрат.
Вище викладене показує, що тема цієї роботи, пов'язана з необхідністю
дослідження проблеми організації функціонування системи міжнародних
пасажирських перевезень, а також показників рівня транспортного
обслуговування населення, розробки представляється своєчасної і актуальною.
Джерело: [1]

Основний текст.
Маріупольський морський торговельний порт один з чотирьох найбільших
на Україні. На даний момент порт здійснює тільки вантажні перевезення. В
цьому і полягає ідея теми даної статті. Для розвитку Маріупольського порту і
виходу на новий рівень, пропонується реалізовувати пасажирські морські
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перевезення, відкривши новий напрям Маріупольському морському порту.
Завдяки такому рішенню порт вийде на новий рівень, в даному випадку поняття
ефективності використання рухомого складу і ефективності перевізного
процесу
ототожнені.
Розглядаючи
питання
оцінки
ефективності
функціонування системи пасажирського морського транспорту, відзначимо
«немає єдності в розумінні і визначенні критерію ефективності транспортної
системи», що до теперішнього часу під критерієм оптимальності системи
розуміються її вартісні показники, тобто певний рівень розвитку транспортних
засобів при найменших експлуатаційних витратах, хоча це не зовсім коректно.
В даний час висока конкуренція в пасажирському секторі морських
перевезень, організації регулярних рейсів і круїзів серед поромних компаній
пояснює необхідність економічної оптимізації та рішення, пов'язаної з цим
проблеми підвищення якості обслуговування пасажирів. Актуальність даного
питання буде зростати в міру подальшого насичення регіонального ринку
послугами з перевезення пасажирів. Розглядаються чотири основних напрямки
оптимізації в сфері організації та здійснення пасажирських поромних
перевезень: техніко-технологічна оптимізація; оптимізація в сфері маркетингу;
оптимізація в сфері техніки безпеки; оптимізація в сфері соціального супроводу
персоналу.
Метою проведення такого аналізу є, введення систематичної оцінки
експлуатаційних показників ефективності відкриття нового напрямку
пасажирського морського транспорту.
У зв'язку з будівництвом нового інженерної споруди, а саме Керченського
моста, характеристики якого не дозволяють половині судів заходити на
територію Маріупольського морського торгового порту, обсяг перевалки
вантажу зменшився. Для реабілітації та нового дихання поту, я пропоную
запровадити пасажирські морські перевезення для отримання максимальних
доходів. Таку пропозицію не тільки покриє збитки, які зазнав порт, але і
можливість людей подорожувати морем. Для здійснення такої ідеї необхідно
вивчити не тільки можливості порту, але і попит населення, а також напрямок,
в якому будуть, здійсняться перевезення. Тому початковим етапом маркетингу
в сфері пасажирських перевезень є вивчення споживачів транспортної
продукції та їх потреб в переміщенні, щоб на основі результатів спрогнозувати
попит, сформувати його і підтримувати.
До основних завдань розвитку пасажирських морських перевезень на
перспективу з урахуванням тенденцій, як показало дослідження, можна
віднести:
- повне і своєчасне задоволення потреб в пересуванні;
- забезпечення комфортних умов поїздки;
- скорочення витрат часу на поїздку;
- організація нових маршрутів, а також розвиток існуючих та створення
нових діаметральні напрямків.
Таким чином, можна зробити висновок, що відкриття нової гілки
перевезень Маріупольського порту і буде є відображенням результату його
діяльності, тобто того стану, до якого прагне економічний об'єкт. Ефективність
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визначається співвідношенням результату і витрат, які обумовлюють цей
результат. Порт виходить на новий рівень при цьому не втрачаючи своїх
зав’язків з міжнародними постачальниками.
Принцип розробки даних заснований на трьох видах показників:
економічних, технічних і експлуатаційних. Крім цього, сформульовані групи
показників узагальнені в залежності від ступеня важливості для пасажирів і
виробників транспортних послуг, а так само самого порту. Джерело: [2]
Заключення та висновки .
Транспорт утворює самостійну сферу економічної діяльності, живе за
особливими правилами. Роль транспорту полягає в наданні специфічних
послуг, спрямованих на переміщення товару або людини в просторі.
Транспортна діяльність не супроводжується створенням нових речей
(предметів матеріального світу). Її цінність в тому економічному ефекті, який
створюється в результаті переміщення вантажу, пасажира і багажу в узгоджене
місце. Тому відносини з перевезення виникають при наявності потреби в
територіальному переміщенні об'єктів або людей за допомогою транспортних
засобів. Зазвичай в них беруть участь два суб'єкти: транспортна організація
(власник транспортного засобу) і особа, зацікавлена в транспортуванні. Саме
тому не обходимо врегулювати норми права міжнародних морських перевезень
і домогтися реалізації цих відносин у вигляді зобов'язально-правової форми.
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2. Економіка морського транспорту: Учеб. посібник для вузів морського
транспорту А.А. Черкесов-Цибізов, В.І. Чекаловец, Н.Т. Прімачсв і ін. М .:
Транспорт, 1987.-430 с.
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Abstract. Sea passenger traffic is gaining popularity around the world, as it is a cheap mode
of transport and is not inferior to conventional road haulage. For a more comfortable movement of
passengers in our time, ships are already equipped with a completely new principle. This applies
both to the conditions of use of transport, the volume of transportations, the equipment involved on
the vessel itself, the passenger capacity, and to certain types of maritime transport, which combines
both passenger, freight and related.
Key words: Passenger transportation, maritime transport, comfort of transportation, carrier,
logistics of transportation.
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Анотація. Agile/scrum - це сучасна смарт технологія, що дозволяє організувати
роботу в транспортній галузі таким чином, щоб знизити всі можливі ризики, мінімізувати
можливість економічного збитку підприємства і підвищити якість роботи за рахунок
приведення транспортного процесу до серії коротких циклів (ітерацій).
Ключові слова: Agile/scrum, ітерації, цикл scrum, smart технології, беклог продукту,
беклог спринту, ретроспектива.

Вступ.
Будь який транспортний процес має на увазі під собою такі складові, як:
зберігання вантажу, вантажні роботи в пункті відправлення, транспортування
вантажу, перевантажувальні операції в пунктах зміни транспорту,
розвантажувальні роботи в пункті відвантаження. Ефективність кожного
окремого елемента і транспортного процесу в цілому безпосередньо залежить
від відповідності запитам споживачів, якості виконання поставлених цілей і
дотримання основних правил логістики: доставка потрібної продукції певної
якості і кількості в вказане місць про точно в строк і з найменшими витратами.
На сьогоднішній день багато конфліктів в транспортному середовищі
виникають саме через нехтування цими правилами. Порушення графіка
поставок як результат перевищення норм простою рухомого складу під
навантаженням, псування вантажу внаслідок недотримання правил
складування, транспортування і перевантажувальних робіт, відсутність
оптимального маршруту поставки, погана якість обслуговування клієнтів,
повна відсутність взаємодії між виконавцями і замовниками - всі ці та багато
інших питань потребують гнучкого підходу і раціонального рішення. Джерело:
[1]

Основний текст.
Agile/scrum - це сучасна SMART технологія, що дозволяє організувати
роботу в транспортній галузі таким чином, щоб знизити всі можливі ризики,
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мінімізувати можливість економічного збитку підприємства і підвищити якість
роботи за рахунок приведення транспортного процесу до серії коротких циклів
(ітерацій).
Будь-яка ітерація - це міні-проект, який включає роботу з беклогом
продукту, аналіз вимог, планування, підготовку до реалізації, документування і
саму реалізацію. В даній роботі Scrum буде розглянута як цілісна система, що
має свій цикл роботи, командні ролі і їх функції, внутрішні процеси і можливі
проблеми з реалізації.
Філософія Agile була розроблена 17 представниками IT-сфери в лютому
2001 року і спочатку застосовувалася лише в програмуванні. Згодом вона стала
важливим інструментом збільшення прибутковості і операційної ефективності
для багатьох компаній, що працюють в різних сферах діяльності.
Agile - система цінностей і принципів, яка стала основою гнучкого
управління проектами. Вагомою перевагою даної системи є використання Lean
- філософії бережливого виробництва. Серед тих, хто сьогодні використовує
Agile / scrum на українському ринку - в основному представники e-commerce:
Prom.ua, Bigl.ua, Kabanchik.ua і ін.
Основні положення Agile відображені в маніфесті «Agile Manifesto» і
включають такі цінності:
1) Люди і їх взаємодія важливіше процесів та інструментів. Scrum
засновано на командній роботі. Команда з'ясовує, що необхідно зробити, як це
можна зробити і робить це. Вона усуває всі труднощі, що перешкоджають
роботі, а також взаємодіє з іншими членами організації, щоб вирішити питання,
які їй не підвладні.
2)
Працюючий продукт важливіше вичерпної документації. Scrum
вимагає наявності працюючого, закінченого продукту в якості основного
результату роботи кожної ітерації. Таким продуктом може виступати
налагоджений процес діяльності, що сприяє швидкому і якісному виконанню
роботи по досягненню поставлених цілей. Конечно ж, всі дії супроводжуються
документуванням, аналізом можливих ризиків, тестуванням, проте саме
готовий працюючий продукт дозволить організації досягти успіху в проекті.
3) Співпраця з замовником важливіше узгодження умов контракту.
Замовник (через scrum-власника продукту) працює спільно з командою, щоб
визначити, що ж необхідно зробити в першу чергу.
4) Реакція на зміни важливіше, ніж проходження попереднім планом.
Своєчасна реакція на зміни ззовні і вплив нових факторів допоможе зробити
продукт більш прийнятним для споживача. Тому scrum-команда завжди має
повну інформацію для прийняття оптимальних рішень щодо проекту та
врегулювання можливих труднощів.
Згідно SMART технології, до складу команди, що реалізує поставлену
задачу, входять власник продукту, Scrum-майстер і Scrum-команда розробників.
Власник продукту (Product Owner) - представляє інтереси замовника та інших,
зацікавлених в продукті, сторін. Він ставить перед командою конкретні і
зрозумілі вимоги, вирішує, що слід виконати в першу чергу, відповідає за
прийом працює продукту після кожної ітерації. У транспортній галузі в ролі
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Product Owner може виступати агент, брокер або експедитор.
Принципи роботи Agile / scrum і механізм їх реалізації в роботі
підприємства «Ілліч-Агро Донбас»: 1) задоволення потреб клієнта завдяки
оптимальній маршрутизації з мінімальними витратами на доставку товару,
збереження вантажу за рахунок вибору відповідного рухомого складу та
дотримання правил транспортування даної продукції; 2) зміна вимог полягає в
швидкому реагуванні на ДТП, перекриття дороги, завантаженість автодоріг,
наявність мостів і переїздів і, як наслідок, побудові нового маршруту або
підборі відповідного ТЗ з мінімальними витратами; 3) частий випуск
працюючого продукту є гарантією ритмічності і своєчасної доставки вантажу,
періодичний техосмотр або ремонт є запорукою збереженій транспортування
сільгосппродукції;
4)
злагоджена
робота
представників
послуг
(диспетчерського центру, перевізників, складського відділу, логістів, технологів
та ін.) І замовників послуг дозволяє уникнути простоїв, накладок, діяти за
планом і відповідно до потреб вантажоодержувачів; 5) побудова проектів
навколо мотивованих професіоналів: хороша зарплата, перспектива розвитку і
довіру керівництва призводять до якісної праці; 6) безпосереднє спілкування є
основою для передачі інформації, її кращого сприйняття і розбору незрозумілих
моментів; 7) налагоджений процес діяльності, який виступає як працює
продукт, є показником прогресу, оскільки зменшує час очікування, простий,
гарантує безпечну і своєчасну доставку вантажу з дотриманням правил безпеки;
8) постійне підвищення якості обслуговування, в тому числі якості сировини
відповідно до європейських стандартів призводить до попиту на поставку цієї
продукції, збільшення доходу, конкурентоспроможності не тільки на
внутрішньому ринку країни, а й за кордоном; 9) ритмічність проявляється в
налагодженому плані роботи по прийому й відправленню сільгосппродукції
відповідно до запитів замовника і графіку поставок, в швидкому реагуванні на
непередбачені ситуації або зміну вимог, зменшенні простоїв ТЗ під
завантаженням / розвантаженням. Джерело: [2]
Заключення та висновки .
Було розглянуто принципи роботи Agile/scrum і механізм їх реалізації в
роботі підприємства «Ілліч-Агро Донбас».
Було отримано розширене поняття можливості реалізації Agile / scrum у
структурах транспортної системи підприємства з виявленням можливих
типових помилок при впровадженні Agile. Даний підхід дає можливість прийти
до висновку, що Agile / scrum є реальною можливістю збільшення ефективності
транспортних систем, спрямованої на приріст по функціональності, а значить і
прибуток.
Література:
1. Robert E. Hall. The Vision of A Smart City. - 2nd International Life
Extension Technology Workshop, Paris, France, September 28, 2000 https://www.osti.gov/scitech/servlets/purl/773961.
2. Rudolf Giffinger, Haindlmaier Gudrun. Smart cities ranking: An effective
instrument for the positioning of the cities. - In: ACE: Architecture, City.
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Abstract. Agile / scrum is a modern smart technology that allows you to organize your work
in the transport industry in a way that minimizes all possible risks, minimizes the opportunity for
economic loss of the enterprise and improves the quality of work by reducing the transport process
to a series of short cycles (iterations).
Key words: Agile / scrum, iterations, cycle of scrum, smart technologies, product backlog,
sprint backlog, retrospective.
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Анотація. Аналіз зарубіжного досвіду показав, що в світі існує системи забезпечення
безпеки транспорту пасажирів без втрат часу. Спектр завдань, що вирішуються при
фізичному розподілі і транспортуванні пасажирів значно розширюється з утворенням нової
системи локацій проживання. Дана система може бути однаково добре використана як
промисловими, селітбищними так і рекреаційними зонами.
У зв'язку з цим особливої актуальності набувають завдання визначення шляхів і
методів раціональної організації транспортних систем, заснованих на логістичному підході.
Метою логістичного підходу до організації транспортних систем, є інтеграція діяльності
пасажироперевізників, посередників та управління інформаційними, фінансовими потоками
і відповідно, запасами матеріальних засобів, а також взаємодіючих засобів магістрального
транспорту і частого транспорту в єдину провідну систему. Транспортні логістичні
системи - це новий підхід до безпечної організації раціональної, координованої діяльності
різних транспортних підприємств в інтересах пасажирів.
Ключові слова: Безпека перевезень, діджіталізація інформаційного простору,
транспортні системи, перевізник, логістичний підхід.

Вступ.
Діджіталізація інформаційного простору
являє собою процеси, які
використовують сукупність засобів і методів збору, обробки й передачі даних
(первинної інформації) для одержання інформації нової якості про стан об’єкта,
процесу чи явища (інформаційного продукту). Інформаційне забезпечення
важливе у будь-якому виді виробництва, але на транспорті воно відіграє
особливу роль, тому що транспортний процес здійснюється на великих
просторах, є динамічним та передбачає участь багатьох ізольованих об’єктів,
для координації діяльності яких потрібна велика кількість відомостей
прогнозного, планового, обліково-статистичного та іншого характеру.
Інформаційні системи, що використовуються на транспорті, включають такі
функціональні завдання та підсистеми:
- інформаційну модель номерного обліку, розміщення та стану
транспортних засобів, які беруть участь у перевезеннях;
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- підсистему автоматизованого оформлення транспортної документації і
складання експлуатаційної та касово-фінансової звітності;
- підсистему аналізу ефективності перевезень.
Широке застосування ІТ впливає не лише на умови організації
господарської діяльності підприємств, в даному випадку залізниць у сфері
пасажирських перевезень. Розвиток інформаційних систем за рахунок розробки
та використання новітніх технологій забезпечує економію часу й грошових
коштів як споживачів, так і виробників транспортних послуг, як наслідок саме
ці критерії покладаються в основу обґрунтувань економічної ефективності
відповідних інноваційних заходів.
На тепер одним із пріоритетних завдань на залізничному транспорті
України є всебічне зменшення експлуатаційних витрат і підвищення
ефективності автоматизованої експлуатації широкого кола технологоекономічних процесів (ТЕП) і технічних систем (ТС). Актуальним напрямком
щодо реалізації цих завдань є застосування методів інтелектуальних систем. У
цьому напрямку здійснюються розробки сфери формування залізничних
інтелектуальних транспортних систем (ЗІТС), створення засобів телематичного
управління, спрямованих на підвищення ефективності залізничних перевезень.
Джерело: [1]

Основний текст.
Системний характер поняття діджіталізація інформаційного простору в
системі забезпечення
транспортної безпеки визначає необхідність
комплексного, системного вирішення проблем, наявних у цій сфері.
Транспортна безпеку спрямована на захист: власників, одержувачів і
перевізників вантажів, власників і користувачів транспортних засобів,
транспортного комплексу та його працівників, економіки і бюджету країни,
навколишнього середовища від загроз в транспортному комплексі.
Транспортна безпеку покликана забезпечити:
• безпеку перевезень вантажів і вантажобагажу;
• безпеку функціонування і експлуатації об'єктів і транспортних засобів;
• економічну (в тому числі - зовнішньоекономічну) безпеку;
• екологічну безпеку;
• інформаційну безпеку;
• пожежну безпеку;
• санітарну безпеку;
• хімічну, бактеріологічну, ядерну, та радіаційну безпеку;
• мобілізаційну готовність галузей транспортного комплексу.
Масштабний спектр різних причин природного, технічного та соціального
характеру обумовлює наявність широкого діапазону внутрішніх і зовнішніх
загроз, які ослаблюють транспортну безпеку.
Під загрозою транспортної безпеки розуміються протиправні дії, або
наміру вчинити подібні дії, а також процеси природного або техногенного
характеру, або їх сукупність, що перешкоджають реалізації життєво важливих
інтересів особистості, суспільства і держави в транспортній сфері, що
призводять або можуть призвести до аварій в транспортному комплексі.
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Загрози транспортної безпеки класифікуються по ряду підстав: за ступенем
значущості; за характером загроз; за сферами і формами прояву і т.п.
Основними загрозами на транспорті є:
• випадки незаконного втручання у функціонування транспорту,
(накладення сторонніх предметів на рейки, розобладнання пристроїв
залізничної колії, телефонний "тероризм", протиправне блокування аеропортів
та основних транспортних магістралей), що загрожують життю і здоров'ю
пасажирів, що несуть пряму шкоду транспортній сфері і породжують в
суспільстві негативні соціально-політичні, економічні, психологічні наслідки;
• кримінальні дії проти вантажів;
• надзвичайні події (аварії), обумовлені станом транспортних технічних
систем (їх зношеністю, аварійністю, недосконалістю), порушенням правил
експлуатації технічних систем, в тому числі, нормативних вимог з екологічної
безпеки при перевезеннях, а також природними факторами, що створюють
аварійну обстановку і тягнуть за собою матеріальні втрати і людські жертви.
До числа загроз слід віднести і негативні наслідки недостатньої
розробленості нормативної правової бази, що регулює відносини в
транспортній сфері, а також вади в правозастосовній практиці. Джерело: [2]
Заключення та висновки .
З технічної точки зору високі вимоги до діджіталізація інформаційного
простору в управлінні перевезеннями формують потребу в більш високому
рівні інформатизації.
Інформаційні технології сьогодні - це не просто кошти підтримки
управління, а один з найважливіших елементів інфраструктури транспорту. З
розряду допоміжних засобів вони стали основними технологіями і справляють
істотний вплив на вдосконалення процесу управління перевезеннями.
В якості пріоритетних напрямків впровадження інформаційних технологій
визначено: інформаційна інтеграція на транспорті і в логістиці на основі
мережевих технологій з метою забезпечення моніторингу руху пасажирів;
забезпечення безпеки пересування пасажирів; електронні форми контрактів,
перевізних документів і платежів. Рішення проблем простою вагонів за рахунок
своєчасного технічного обслуговування, і проведення діагностик.
Поетапно впроваджується інформатизація залізничного транспорту сприяє:
підвищення продуктивності праці; поліпшення обслуговування пасажирів;
забезпечення безпеки пасажирів; актуальна діагностика і ремонт рухомого
складу, тягового складу і залізничних шляхів; скорочення кількості залізничних
пригод; виключення втрат часу; більш раціонального використання трудових і
матеріальних ресурсів.
Література:
1. Gueutal H., Stone D., Salas E. «The Brave New World of eHR: Human
Resources in the Digital Age». Pfeiffer. 2007. 352 р.
2. Ingley C. «The Digital Mindset: How to Retool Your Skills and Rewire Your
Brain for the Digital Age». Media Mogul Press. 2011. 164 p.
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Abstract. An analysis of foreign experience showing, in private security systems, safety-free
transport for passengers without an hour's delay. The spectrum is starting up, with the widespread
availability and transport of passengers, it is significantly expanded with the approval of a new
system of local residence. A system of may be given, but identical to the good of Victoria, as
industrial, recreational, and recreational zones.
At the top of this list of special relevance, I want to fill out the latest principles and methods of
rational organization of transport systems based on a logical approach. By logistic approach to the
organization of transport systems, integration and transport, middleware and management of
information, financial flows and transport, and stock of transport and logistics Transport Logistic
Systems - a new way to secure organization of rational, coordinated transport services in the
interests of passengers.
Key words: Transportation security, digitization of information space, transportation systems,
carrier, logistics approach.
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Анотація. У даній роботі досліджуються технології митного оформлення та
контролю морських закордонних суден, що застосовуються в митниці. Основна задача проаналізувати діючу технологічну схему митного оформлення та контролю бункерного
палива і виявити основні причини зниження ефективності митного оформлення, розробити
практичні рекомендації для вдосконалення технології. Статистичний аналіз
хронометражних годин митного оформлення та контролю дозволив визначити причини
відхилення від встановлених норм. Використовуючи механізми, що скорочує час, дозволяє
вирішити проблему зниження якості митного контролю на морському транспорті.
Ключові слова: бункерне паливо, митний контроль, якість митного оформлення,
технології обслуговування морських суден.

Вступ.
Окрема паливна система, що обслуговує роботу морської транспортної
системи, передбачається у використанні спеціального виду нагріву - бункерне
опалення. Бункерним паливом, є матеріал, що потребляє судном у час
переходу. Так як запас теплової енергії в процесі сухого переходу з порталу в
порт поступово вишукує необхідність їх доповнення. У зв'язках з тими
компаніями - власниці даних судів містять відповідні договори про поставлення
палива в запропонованому порту захопленої суди.
Морська транспортна система має важливе значення для внутрішніх і
зовнішніх перевізників масових вантажів, особливо на великих розміщеннях, а
також для обслуговування зовнішніх торгових марок. Всі економічні зв'язки
України з далеким зарубіжжям здійснюють море, користування Україною в
перевезеннях «вантажного» моря оцінюється приблизно в 10 мільйонів тон
вантажів за рік. Морський транспорт обладнає рядом переважних ресурсів за
порівнянням з іншими видами транспорту. Перевезення кожного з тоненьких
порід моря вимагає значно менших енергій і, слідуючи, менший розряд
теплової енергії, чим на інших видах транспорту. Крупні морські суди здатні
одночасно перевозити десятки тисяч тонн сумочки. Все це визначається у
значній степені досить низької самої себе. Джерело: [1]
Основний текст.
Подальше вдосконалення технології митного оформлення і контролю
морських суден скоріше за все зажадає виключення з ряду технологічних
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операцій, що проводяться безпосередньо на борту судна, етапу
документального оформлення. Документальне оформлення буде проводитись
безпосередньо в митниці. Митний огляд судна буде проводитися у виняткових
випадках за наявною достовірної оперативної інформації.
Митний огляд судна повинні замінити інші форми митного контролю. В
умовах морської митниці це, перш за все контроль за територіями портів,
акваторією, а також за прилеглої дванадцятимильної зоною. Дані форми
митного контролю закріплені законодавчо, однак на практиці практично не
застосовуються. У проект Митного кодексу України внесено статтю, в якій
визначено, що в морських портах на певних умовах розвантаження може
здійснюватися в місцях, які не мають статус складу тимчасового зберігання. У
зв'язку з цим вже зараз необхідно посилити митний контроль за територією і
акваторією порту, з тим, щоб при вступі в дію нової редакції ТК мати
налагоджену систему митного контролю.
Для підвищення ефективності митного оформлення в Маріупольській
митниці доцільно встановити технічні засоби спостереження (локальні системи
оглядового телебачення): за причалами і судами, пришвартований до них; за
прохідними портів; за складськими приміщеннями та територіями; за
акваторією. Локальні системи оглядового телебачення - це мережа телевізійних
камер, дистанційно керованих з єдиного контрольного пункту, і контрольних
моніторів. З огляду на умови приморського клімату необхідно, щоб телевізійні
камери мали високу чутливість, для забезпечення можливості спостереження в
умовах низької видимості в межах контрольованих зон. Застосування технічних
засобів візуального спостереження дозволить отримувати оперативну
інформацію про поведінку і діяльності в конкретних зонах митного контролю
певних або невідомих осіб; проводити контроль за внутрішніми водами для
отримання інформації про несанкціонований підході сторонніх судів до судів
закордонного; виявити, встановити і зафіксувати факти і спроби митних
правопорушень. Наявність морських митних судів (катерів) дозволить
забезпечити оперативно-службові дії Маріупольської митниці для проведення
митного контролю на акваторії порту; для доставки нарядів митної варти,
інших підрозділів у місця несення служби і супроводу їх дій; спостереження і
патрулювання морської зони відповідальності Маріупольської митниці.
Існуючі українські реалії не дозволяють відмовитися від митного огляду
судна і проведення його лише у виняткових випадках. Гостро стоїть
необхідність підвищення якості оглядової роботи без збільшення часу
оформлення судна. Для підвищення ефективності митного огляду необхідно
внести деякі корективи в методику проведення, зокрема, шляхом створення в
митниці спеціалізованого підрозділу по проведенню посилених митних оглядів
(за зразком зарубіжних митниць, де такі підрозділи називаються "чорними
митницями"). Дана структура ні в якій мірі не підмінює оперативнорозшукового відділу, а в якійсь мірі виправляє прогалини в діяльності
оперативних відділів. У той же час цей підрозділ зможе розвантажити
оперативно-розшукового відділу.
Таке об'єднання можна здійснити в якості експерименту на громадських
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засадах. Посилені митні огляди проводитимуться або по конкретному напрямку
(інформації) або в якості профілактичного заходу за сигналом будь-кого з
керівництва митниці. Значно підвищити ефективність митного контролю
дозволить застосування співробітниками сучасних технічних засобів митного
контролю. Для підвищення якості митного контролю необхідно створення
єдиних правил. Правила митного контролю - це нормативні документи, що
регламентують єдині вимоги до здійснення та оформлення митного контролю
та супутніх йому послуг, а також до оцінки якості митного контролю, порядку
підготовки перевірки і оцінки дій митних органів при проведенні митного
контролю. Застосування єдиних правил формує єдині основні вимоги, що
визначають норми і правила з перевірки, забезпечує певний рівень гарантії
результатів митного контролю. Важливо стимулювати (морально чи
матеріально) співробітників, які проводять доглядові операції з позитивним
результатом. Ні сучасні технології, ні висока технічна оснащеність не
гарантують поступальний рух митної системи вперед, якщо не буде прямої
зацікавленості співробітників у виконанні завдань, що стоять перед митними
органами України. Джерело: [2]
Заключення та висновки.
Метою діяльності порту є забезпечення стійких виробничо-технічних умов
для високоефективної діяльності споживачів транспортних послуг.
Важливими чинниками, що впливають на ефективність діяльності митної
системи обслуговуючої порту і суду надходять на нього є фактор надходження
інформаційних потоків про потреби надходять судів в порт і сумлінності
постачальників авіаційного пального та мазуту морський порт. Проблеми
вдосконалення митного оформлення бункерного палива, вирішуються завдяки
створенню спеціальних митних груп на прикладі працюючих за кордоном
«чорних митниць», що перевірять дійсність інформації надходять до бази
центральної митниці. Дане проектну пропозицію не тільки дозволить вивести з
тіні не сумлінних користувачів транспортними послугами, але збереже
фінансові витрати держави передбачені на підтримку виробництва
орієнтованого на імпорт (20% ПДВ - повернення). Таким чином, впровадження
запропонованих рішень проблем вдосконалення митних операцій дозволить
поліпшити економічний ситуацію - підвищить поповнення державної
скарбниці.
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Abstract. This paper examines the customs clearance and control technologies for offshore
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Анотація. Сучасна структура виробництва та споживчі технології скрапленого газу
(СГ) відмінно відрізняється високою інвестиційною привабливістю. Це достатньо ресурсна
від успішної роботи з постійним впровадженням передових технологій, що обумовлює
необхідність у реально виконаних, з точки зору розвитку технологій і організацій,
проектних розробок. Так, ефективне забезпечення процесу прийняття рішення вирішено при
проектуванні, будівництві, експлуатації, територіальному контролі над лінійною
частиною, технологічними об'єктами системи перевезення СГ можливо лише на основі
використання ресурсу потенційного, накопиченого учасників інвестиційного процесу на
кожен стан сталого проекту. Необхідність досконалості системного обслуговування
вантажопотоків СГ для вирішення завдань будівництва та експлуатації об'єктів системи
доставки СГ в процесі управління інвестиційними проектами очевидна.
Ключові слова: скраплений газ, транспортування скрапленого газу,митний контроль
якості скрапленого газу, технологій обслуговування.

Вступ.
Зріджені вуглеводневі гази за останні кілька десятиліть надійно закріпили
свої позиції в якості одного з основних видів сировини і палива в нафтохімічній
промисловості, транспортному і комунальному секторі. Це обумовлено перш за
все тим, що СГ мають високу теплотворну здатність, забезпечують чистоту
згоряння і можливість подальшої хімічної переробки, а також є відносно
дешевими у виробництві, при зберіганні і транспортуванні. З кожним роком в
Україні зростає обсяг споживання зріджених вуглеводневих газів і відповідно
збільшується потреба в їх транспортуванні. В даний час гнітючий обсяг цих
небезпечних вантажів перевозиться залізничним транспортом. Наприклад, за
січень-квітень 2019 р. зростання обсягу транспортування по мережі українських
залізниць склав 2,5% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 р. З огляду на
інтенсивне старіння парку спеціалізованих вагонів і той факт, що починаючи з
2008 р щорічно зростає кількість вантажного рухомого складу з вичерпаним
терміном служби, можна припустити, що в майбутньому висока ймовірність
виникнення значного дефіциту вагонів для транспортування СГ. Джерело: [1]
Основний текст.
Останнім часом задається багато питань про те, як відповідно до вимог
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нормативних документів повинні маркуватися транспортні одиниці, що
перевозять технічні гази в балонах (кисень аргон, азот і ін). Особливий
актуально це питання стоїть у випадках, коли на одній транспортній одиниці
перевозитися одночасно кілька різних газів.
Проблеми почали виникати після вступу в силу зміни № 1 до ДСТУ 368998 «Знаки розпізнавальні транспортних засобів. Загальні технічні умови », які
передбачили маркування транспортних засобів, що перевозять небезпечні
вантажі, чотирма інформаційними таблицями небезпечного вантажу з
зазначеними на них номером небезпеки і номером ООН, а також трьома
знаками небезпеки. При цьому виконати ці вимоги при перевезенні кількох
небезпечних вантажів на транспортній одиниці дуже складно. Що призводить
до безумовній залежності суб'єктів господарювання від посадових осіб.
Крім того, викликає сумнів доцільність виконання цих вимог. Пояснимо
чому. Номер небезпеки і номер ООН відповідно до вимог ДОПНВ і Правил
вказується на інформаційних таблицях небезпечного вантажу у разі
перевезення небезпечних вантажів в цистернах і навалом насипом. Це
необхідно для того, щоб в разі витоку небезпечного вантажу у рятувальних
служб була можливість ідентифікувати витекло (просипались) небезпечна
речовина (за номером ООН) і швидко визначити його небезпечні властивості
(за номером небезпеки). Для забезпечення цієї можливості, наприклад при
перевезенні в цистернах, інформаційні таблиці кріпляться на бічних поверхнях
кожного відсіку цистерни і на цих таблицях вказуються номер ООН і номер
небезпеки для речовини, що перевозиться в відсіку цистерни.
Система захисту українського ринку в частині встановлення надійного
митного контролю якості та безпеки перетинають митних кордон вантажів, на
сьогоднішній день є однією з найважливіших задач, як зовнішніх митних
служб, так і внутрішніх експертних лабораторій. Для ідентифікаційних методів
контролю важливим тактичним прийомом є виявлення об'єктивних критеріїв
якості конкретного виду продукції, оцінити об'єкт дослідження на предмет
автентичності.
Як ідентифікаційних методів контролю вантажів в Україні відповідно до
світової практики активно застосовуються такі інструментальні методи аналізу
як газова і рідинна хроматографія, високоефективна рідинна хроматографія
(ВЕРХ), хромо- мас спектрометрія, ядерно-магнітна спектроскопія. Як правило,
всі сучасні прилади, що здійснюють ці методи контролю, забезпечені
спеціальним програмним забезпеченням виробника. Стандартні рішення
автоматизації вирішуються моноблочні, що не допускає дооснащення
додатковими пристроями, що працюють в єдиному програмному поле з
основним, методичних удосконалень режимів вимірі, навіть якщо апаратна
частина системи контролю це дозволяє.
Принципово нові можливості ідентифікаційного митного контролю
вантажів і сировини розкриваються в разі створення контрольновимірювальних систем на базі комп'ютерних рішень.
Як правило, одним з важливих параметрів будь-якої системи митного
контролю є можливість її мережевої комунікації, в конкретній конфігурації
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митної служби, які дозволяють створити умови надійності її використання.
Прилади спектрального аналізу широко використовуються в митному
контролі для аналізу елементного складу різних металів і сплавів.
Випускаються прилади не задовольняють повною мірою умовам проведення
митного контролю. Розроблено засоби автоматизованого управління
спектральними приладами і автоматизованих вимірювань на базі хроматографа
«Кристаллюкс-4000М» з використанням ВП і плати збору даних.
Експериментальні дослідження показали, що в цьому випадку, насамперед,
підвищується продуктивність роботи приладу і надійність проведеного
контролю. В цілому ряді випадків митний контроль проводиться за допомогою
різних інтерференційних приладів, при цьому також стоїть завдання
автоматизації вимірювань і підвищення точності контролю. У більшості
випадків точність визначення періоду смуг інтерференції в автоматизованому
режимі зчитування не перевищує 0,2 періоду смуги. Одним із способів
підвищення точності автоматизованого контролю є Фур'є аналіз просторової
структури інтерференції або застосуванням фазово-растрових методів. При
використанні фазово-растрових методів контролю може бути використана
реєстрація інтерферограмми матричних фотоприймачем (ПЗС матриця) з
подальшим введенням зображень інтерферограмми в комп'ютер, і її аналіз
спеціальним віртуальним приладом, створеним в середовищі розробки
LabVIEW. Джерело: [2]
Заключення та висновки .
На основі аналізу наявної ситуації і перспектив розвитку митної служби
України можна підсумувати. Місце митної служби в моделі сектору безпеки
України визначається відмітними особливостями носіїв реальних або
потенційних загроз для об'єктів національної безпеки - людини і громадянина,
суспільства і держави (ст. 3 Закону України "Про основи національної безпеки
України"). Для митної служби України такими носіями є транспортні засоби та
предмети, які переміщуються, вже переміщені або щодо яких є наміри
переміщення через митний кордон України. Контроль за переміщенням таких
носіїв або розпорядженням ними і визначає межі компетенції митної служби в
загальній моделі сектору безпеки. З огляду на традиційне місце митних служб
світу в національних системах державних органів, визначаються два різновиди
діяльності, щодо яких світовою практикою встановлюються певні стандарти.
Перший з них - діяльність з застосування встановлених державами митних
правил та процедур до транспортним засобам та вантажам, які переміщаються в
законний спосіб. Другий з них - діяльність, пов'язана з протидією порушенням
встановлених державами митних правил та процедур. Така діяльність митних
служб на світовому рівні побудована на їх безпосередній взаємодії
(інформаційний обмін, правова допомога), що і закріплено в основних
міжнародних документах, які регламентують цю діяльність.
Література:
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2. Инновационное

развитие
топливно-энергетического
комплекса:
проблемы и возможности / Г.К. Вороновский. – К.: Знания Украины, 2004. –
386 с.
References:
1. Burlak V.G. Transformation of the oil and gas markets. –K .: IAU, 2005. - 320 p.
2. Innovative development of the fuel and energy complex: problems and opportunities / G.K.
Voronovsky. - K .: Knowledge of Ukraine, 2004. - 386 p.
Abstract. The modern production structure and consumer technologies for liquefied gas
(GHG) are notable for their high investment attractiveness. This is sufficiently resourceful from the
successful work with the continuous introduction of advanced technologies, which necessitates the
need for actually implemented, in terms of the development of technologies and organizations,
design developments. Thus, the effective provision of the decision-making process is solved in the
design, construction, operation, territorial control over the linear part, technological objects of the
GHG transportation system is possible only on the basis of using the resources of potential,
accumulated participants of the investment process for each state of the sustainable project. The
need for perfect systematic servicing of GHG cargo flows to solve the problems of construction and
operation of GHG delivery system objects in the course of investment project management is
obvious.
Key words: liquefied gas, transportation of liquefied gas, customs quality control of liquefied
gas, service technologies.
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Анотація. В даний час в Україні, подібно розвиненим країнам, формується сучасний
погляд на характер масового житла. SMART будівельні технології розширюють
можливість будівництва в містах (районах) з одного боку, створюють людині комфортні
умови проживання, а з іншого, - максимально знижують несприятливу дію їх на навколишнє
середовище. Значний інтерес отримують вдома інноваційного типу, які називаються
екологічними або екодома. У світовій практиці будівництва вже розроблено принципи
екологічного будівництва (екодевелопмента - greendevelopment). Вони викладені в системах
екологічної сертифікації, у тому числі найбільше поширення в світі отримали: LEED
(CША), BREEAM (Великобританія) і DGNB (Німеччина). Саме тому питання забезпечення
якості та безпеки перевезень цих матеріалів є актуальним.
.Ключові слова: будівельні SMART конструкції, безпека та якість перевезень,
навколишнє середовище, перевізник, логістичний підхід.

Вступ.
Нові економічні умови, формування ринку транспортних послуг сприяли
появі і посиленню конкуренції між підприємствами транспорту як
перевізниками будівельних конструкцій. Транспортна складова маркетингової
стратегії в системі «попит-пропозиція» передбачає використання різноманітних
форм і методів конкуренції різних видів транспорту для кращого задоволення
мінливих потреб в транспортних послугах. Конкурентна боротьба
загострюється не тільки між різними видами транспорту, але і між
транспортними підприємствами різної або однієї і тієї ж відомчої орієнтації. В
даний час досить успішно з великими транспортними підприємствами успішно
конкурують індивідуали-приватники.
Конкуренція для вітчизняного ринку багато в чому не звична. Наш ринок є
монополізованим, істотно залежать від органів управління. Але конкуренція
настільки увійшла в наше життя, що багато учасників ринкової діяльності
відчувають щодня її наслідки на результатах своєї роботи. Запекла конкуренція
в галузі між діючими підприємствами скорочує прибутковість через приріст
витрат на підвищення конкурентоспроможності, на необхідність вирішення
завдання обійти конкурентів будь-якими способами.
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До недавнього часу більшість транспортних підприємств і організацій
виконували тільки перевізні операції і не дбали про надання широкого спектра
інших послуг транспорту зараз часи змінюються і в конкурентній боротьбі
виграють ті, хто розширює спектр послуг, що надаються і покращує сервісне
обслуговування споживачів транспортних послуг. При цьому керівництво
транспортних
організацій
має
володіти
питаннями
управління
конкурентоспроможністю послуг, що надаються. Джерело: [1]
Основний текст.
Увага більшості вчених і дослідників зосереджено на визначенні поняття і
трактування якості, оцінки та значимості, властивостей і параметрів якості.
Якість - комплексне інтегрує поняття всіх сторін продуктивної діяльності,
спрямованої на задоволення різноманітних потреб суспільства і кожної людини
вважає Е.В. Мінько.
Для кожного виду продукції і послуг враховуються свої специфічні рівні
якості, зафіксовані в стандартах і діючих технічних умовах. Якість продукції та
послуг характеризується певними техніко економічними параметрами
(споживчими властивостями): швидкість автомобіля, місткість салону, ємність
холодильника та ін. У своїй роботі А.Д. Никифоров, визначає якість як ступінь
відповідності властивих продукції характеристик, які можуть бути як власними
або присвоєними, так і якісними або кількісними. Продукція, на його думку, це
результат процесу, призначений для задоволення суспільних або особистих
потреб в певних видах діяльності. Показники рівня якості продукції і його
оцінку він пов'язує при: розробці продукції з оцінкою технічного рівня;
виготовленні продукції з оцінкою рівня якості виготовлення; експлуатації або
споживанні продукції з оцінкою рівня експлуатації або споживання. Огвоздін
В.Ю. призводить фундаментальне визначення якості, дане ще Гегелем: "Якість
є взагалі тотожна з буттям безпосередня визначеність ... Щось є завдяки своїй
якості, то, що воно є і, втрачаючи свою якість, воно перестає бути тим, що воно
є ...". Огвоздін В.Ю. вважає: "Якщо якість - це задоволення потреб або ступінь
відповідності вимогам, то продукція, яка не відповідає нашим вимогам, не
володіє якістю. Але в природі немає речей без якості, без будь-яких
властивостей і характеристик ... Тоді що ж таке якість? Об'єктивно існуючі
властивості і характеристики продукції або задоволення наших вимог, тобто
наша суб'єктивна оцінка цих властивостей, наші відчуття і почуття? і як бути з
якістю в тому випадку, коли будь-яка продукція нас задовольняє, а інших немає
? ". Далі Огвоздін В.Ю. визнає, що один і той же предмет в один і той же час
може і мати якістю, і не мати його зовсім, в залежності від того, як його
оцінять. В результаті якість переноситься в область суб'єктивних оцінок, стає
невловимим примарою, абсолютно невизначеним поняттям ... Все це говорить
про те, що прикладне визначення якості, наведене вище, суперечить
фундаментальному, яке представляє якість як об'єктивно існуючу сукупність
властивостей і характеристик. Суперечить воно і здоровому глузду, бо, якщо
продукція існує, то у неї є цілком певні характеристики, такі, наприклад, як
вага, швидкість, продуктивність, незалежно від задоволення чиїхось потреб ...
Якість для виробників і споживачів важливо було підкреслити, щоб якість
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відповідало вимогам замовників або ринків збуту. Але тоді відповідність
вимогам (задоволення потреб) потрібно було пов'язувати не з сутністю якості, а
з рівнем або набором необхідних характеристик. В цьому випадку прикладне
визначення якості відповідало б фундаментальному. У зв'язку з цим
правильніше було б, напевно, сформулювати визначення терміна "якість" в
такий спосіб: "Якість - це сукупність об'єктивно властивих продукції
властивостей і характеристик, рівень або варіант яких формується
постачальниками при створенні продукції з метою задоволення існуючих
потреб". Якість продукту є властивість задовольнити потреби конкретного
споживача, зазначає в своїй роботі О.П. Глудкін. Однак він, кажучи про якість,
має на увазі не тільки продукт, але і об'єкт якості, яким може бути: діяльність
або процес; продукція (матеріального і нематеріального характеру);
підприємство або окрема особа. Властивість об'єкта, в даному випадку, може
бути представлено сукупністю його характеристик. У зв'язку з цим
Міжнародний Стандарт ISO 8420 дає наступне визначення якості: "Якість - це
сукупність характеристик об'єкта, що відносяться до його здатності
задовольнити встановлені і передбачувані потреби". Автори визначення
поняття якості продукції пропонують викласти в наступному вигляді: "Якість
продукції - це сукупність істотних властивостей, кількісно оцінюваних
системою техніко-економічних показників, що відрізняють її від іншої
аналогічного призначення, що визначають ступінь задоволення потреб і попит в
ринкових умовах". Проведені нами дослідження дозволяють зробити висновок,
що якість - це не тільки властивість продукту, але і перелік характеристик, які
можна використовувати для оцінки якості самого продукту і оцінки якості при
його споживанні. Постачальник і споживач послуг, вважає С.Д. Ільєнкова,
перебуваючи в постійній взаємодії, мають різні уявлення про якість
реалізованого процесу. Якщо надані послуги не задовольняють споживача, він
може зажадати відповідних змін у процесі або перервати його. Це явище
визначає особливість якості, суть якої проявляється в необхідності
використовувати два різних поняття якості - "якість у виконавця" і "якість у
споживача". Рішення даної проблеми спирається на поняття функції якості,
тобто інструменту встановлення відповідності між діями, спрямованими на
забезпечення якості, і їх результатом. Джерело: [2]
Заключення та висновки .
Виходячи з вище наведеного підкреслимо, що до міжнародних угод
переміщення всіх умовно небезпечних матеріалів в межах держав і між ними
повинні застосовуватися суворі регулюючі, адміністративні, пов'язані з
безпекою і інженерно-технічні заходи контролю, мета яких полягає в
забезпеченні надійності і безпеки таких переміщень. У разі перевезення
небезпечних матеріалів пред'являються додаткові вимоги щодо фізичного
захисту та обліку, що забезпечують гарантії від загроз розповсюдження і будьяких спроб перемикання.
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Abstract. At present, in Ukraine, like developed countries, a modern view of the nature of
mass housing is emerging. SMART construction technologies extend the possibility of construction
in cities (districts) on the one hand, create comfortable living conditions for a person and, on the
other, minimize their adverse effect on the environment. There is considerable interest in innovative
type homes that are called eco-friendly or eco-friendly homes. The principles of green building
have already been developed in the world construction practice (greendevelopment). They are set
out in environmental certification systems, including the most widely used in the world: LEED
(USA), BREEAM (UK) and DGNB (Germany). That is why the quality and safety of transportation
of these materials is urgent.
Key words: SMART building structures, safety and quality of transportation, environment,
carrier, logistics approach
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Анотація. Система зеленої логістики - найбільш повна комплексна система, що
включає в себе природні і штучні підсистеми, до яких відносяться об'єкти логістики.
Система зеленої логістики ґрунтується на таких основних біосферних законах як:
закон константності (збереження і перетворення енергії і речовини);закон внутрішньої
динамічної рівноваги;закон різноманітності і конкуренції; закон еволюційно-біфуркаційного
розвитку.
Процеси зеленої логістики впливають на навколишнє середовище і тим самим стають
об'єктом екологічного менеджменту, підкоряючись законам біосфери.
Екологічний менеджмент логістики являє собою сукупність методів, які керують
вирішенням екологічних проблем побудови і функціонування логістичних мереж і виникають
на різних рівнях їх ієрархії; освоєння нових екологічних ринків, що підвищують на основі
конкурентоспроможності якість навколишнього природного середовища.
Ключові слова: зелена логістика, еволюційно-біфуркаційний розвиток, навколишнє
середовище, екологічний менеджмент, технологій обслуговування.

Вступ.
За деякими оцінками витрати зеленої логістики складають приблизно 10%
загальних витрат, енерговитрати логістики також складають близько 10%
загальних енерговитрат, що несе з собою велику навантаження на навколишнє
природне середовище. Необхідність раціоналізувати транспортні потоки
визначається і тим, що 25% всіх викидів оксиду азоту - результат діяльності
транспорту. Транспорт приносить з собою шум, призводить до пробок на
дорогах, до загибелі і травм людей і екосистеми. Транспортування небезпечних
речовин загрожує здоров'ю і життю людей. Будівництво доріг впливає на
життєвий простір природи і людей. Логістика пов'язана і з такою проблемою, як
виробництво і утилізація пакувальних матеріалів.
Повний технологічний життєвий цикл екологічного розвитку складається з
окремих циклів - екологічного розширення, диференціації продукту і
технологічного циклу. Кожен з них володіє власною структурою і відносинами
усередині цієї структури і в той же час взаємодією з навколишнім середовищем.
Структурна організація циклу розвитку транспортних систем використовує
аналітичну інформацію аналогічних систем, яка дозволяє здійснювати
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перенесення знань, які з аналогічних систем, тобто побудувати гомоморфності
відображення логістичної мережі і її потокового процесу для конкретних умов.
Джерело: [1]

Основний текст.
Теоретична парадигма екологістікі є підставою уявити управлінський
вплив екологічного менеджменту матеріального потоку у вигляді
узагальнюючої формули зеленої логістики (Green logistic).
Така узагальнююча формула включає логістичний ланцюг (мережа),
матеріальний потік (сировина, напівфабрикати, готову продукцію, ланки
логістичного ланцюга, транспортні, вантажно-розвантажувальні засоби,
транспортні комунікації, об'єкти інфраструктури).
Формула Makro Green logistic (MGL):
MGL = EMAS (PEN + TN + MF + TCTC ) ,

(1)

де:

EMAS- європейська система екологічного менеджменту та аудиту (Eco
Management and Scheme);
PEN - панєвропейська транспортно-логістична зона (Pan European);
TN - транспортна мережа (Transport Network);
MF - матеріальний потік (Material Flow);
TCTC - трансконтинентальні транспортні коридори (Trans Continental
Transport Corridors).
Формула зеленого управління ланцюгами поставок (Green Supply Chain
Managment):
(2)
GSCM = MAS (LG + MF + TF + LC ) ,
де
MAS- система екологічного менеджменту та аудиту (Eco Management and
Scheme);
LC - логістичний ланцюг (Logistical Chain);
TF - транспортний потік (Traffic Flow);
MF - матеріальний потік (Material Flow);
LC - логістичний канал (Logistical Channel).
Зелена логістика (ЕМ) являє собою систему відносин і одночасно
сукупність методів, які керують рішенням різноманітних природно-ресурсних і
екологічних проблем, що виникають на різних рівнях економічної ієрархії.
ЛОГІСТИЧНА ЦЕПЬ – лінійно-впорядкована множина фізичних і / або
юридичних осіб (постачальника, посередників, перевізників та ін.), Що
безпосередньо брали участь в доведенні конкретної партії продукції до
споживача. Логістична ланцюг є підмножиною логістичного каналу. Відповідно
до сучасної концепції ЛЦ повинна мати високий рівень групової інтеграції,
впорядкованістю функцій її ешелонів.
МАТЕРІАЛЬНИЙ ПОТІК - має речову форму продукція, що розглядається
в процесі додатку до неї різних логістичних операцій в заданому часовому
інтервалі. МП має, таким чином, розмірність "обсяг (кількість, маса) / час".
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Формою існування МП може бути вантажний потік, вантажообіг складу та ін.
ТРАНСПОРТНИЙ ПОТІК (ТП) - сукупність транспортних засобів, що
знаходяться на шляху повідомлення. ТП може бути охарактеризований такими
показниками, як інтенсивність (кількість транспортних засобів, які пройшли в
одиницю часу через дане перетин шляху), склад (співвідношення транспортних
засобів різних типів), щільність (кількість трансп. Засобів на 1 км шляху),
швидкість (окремого транспортного засобу і потоку в цілому), затримка. До
дорожніх умов, що впливає на ТП, відносяться число смуг, ширина проїжджої
частини, величина поздовжнього ухилу і його довжина і ін. Моделі математичні
ТП використовуються при проектуванні доріг і організації руху, при
формуванні маршрутів перевезень підвищеного швидкісного режиму (швидка
допомога, пожежна охорона), маршрутів перевезення вантажів негабаритних,
наявність яких на дорозі може стати причиною затору.
ЛОГІСТИЧНИЙ КАНАЛ (ЛК), канал розподілу, канат збуту, канал руху
товару - частково впорядкована множина, що складається з споживача,
постачальника, посередників, перевізників, страховиків і ін. Осіб, що беруть
участь в русі товару. Учасники ЛК можуть бути класифіковані на первинних і
вторинних (перевізники, експедитори і т.д.). Вторинні учасники ЛК можуть не
мати права власності на товари (вантажі), що знаходяться в їх оперативному
управлінні. Джерело: [2].
Заключення та висновки.
Необхідність переосмислення підходів до здійснення логістичних функцій
в умовах тиску імперативу захисту навколишнього середовища і підвищення
соціальної відповідальності підприємницьких структур визначає актуальність
вивчення напрямків трансформації логістики. У статті розглянуті фактори, що
сприяють формуванню концепції спільної відповідальності при здійсненні
логістичних операцій і умови її реалізації. Проведений аналіз наукових точок
зору і систематизація наукових підходів до розуміння категорії «зелена
логістика» з позиції фрагментарного і комплексного підходів до її етимології
дозволили відобразити авторське бачення її змістовних аспектів і визначити
основних суб'єктів, що сприяють і одночасно впливають на розвиток зеленої
логістики. У роботі визначено, що можливість досягнення кількісних і якісних
цілей логістичної діяльності забезпечується за допомогою синтезу економічної,
соціальної та екологічної складових, що формують контур зеленої логістики.
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Abstract. The Green Logistics System is the most comprehensive integrated system that
includes natural and artificial subsystems to which logistics facilities belong.
The green logistics system is based on such basic biosphere laws as: the law of constancy
(conservation and transformation of energy and matter), the law of internal dynamic equilibrium,
the law of diversity and competition; the law of evolutionary-bifurcation development.
Green logistics processes affect the environment and thus become an object of environmental
management, obeying the laws of the biosphere.
Environmental management of logistics is a set of methods that control the solution of
environmental problems in the construction and operation of logistics networks and occur at
different levels of their hierarchy; development of new ecological markets that increase the quality
of the environment on the basis of competitiveness.
.Key words: green logistics, evolutionary-bifurcation development, environment,
environmental management, service technology.
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Анотація. В статті проведено дослідження у сфері поштової та кур’єрської
діяльності України. Проаналізовано сучасний стан та світові тенденції розвитку
електронної комерції. Сформульовано основні стратегічні напрямки розвитку поштових
операторів України. В роботі запропоновано рекомендації щодо вдосконалення роботи
підприємств пошти і кур’єрських послуг. Автоматизація виробничих процесів,
вдосконалення роботи мережі доставки пошти та використання електромобілів сприяють
ефективному розвитку CEP-індустрії.
Ключові слова: експрес-доставка, електронна комерція, посилка, поштовий оператор,
поштова логістика

Вступ.
Поштова логістика неухильно стає одним з важливіших чинників, що
впливає на розвиток економіки та соціальної сфери держави. За останнє
десятиліття ринок поштових послуг в Україні кардинально змінився [1,2].
Більше половини в структурі ринку займають комерційні організації, поступово
витісняючи національного оператора поштового зв’язку ПАТ «Укрпошта».
Крім того, швидкими темпами розвиваються різноманітні служби міської
кур'єрської доставки.
Певною мірою зростання сектору комерційних поштових послуг (Courier,
Express and parcel – CEP) пояснюється нездатністю традиційних поштових
компаній впоратися зі зміною попиту клієнтів, слабкою орієнтацією на ринок і
нездатністю надавати більш швидкі послуги.
Станом на кінець 2018 року єдиний державний реєстр операторів
поштового зв’язку, який веде спеціальна національна комісія (НКРЗІ), налічує
35 суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері надання послуг
поштового зв’язку.
Метою роботи є дослідження стратегічних напрямків розвитку поштових
операторів України з урахуванням світових тенденцій і змін в CEP-індустрії.
Основний текст.
Згідно з даними державного статистичного спостереження «Діяльність
операторів (провайдерів) телекомунікацій та поштового зв'язку» за 2018 р.
споживачам у сфері поштової та кур’єрської діяльності надано послуг більш
ніж на 6 млрд. грн, у тому числі населенню – на 1,711 млрд. грн. (табл. 1).
Декілька років тому сегмент B2C (Business to Customer) вважався
домінуючим на внутрішньому ринку країн. Однак розширення онлайн-покупок
призвело до проникнення електронної комерції через кордони та міжнародних
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поставок B2C по всьому світу. Зарубіжні дослідження свідчать про те, що
зростання глобальної транскордонної електронної комерції перевершує
зростання на внутрішніх ринках електронної комерції країн Європи [3].
Приблизно 70-80 відсотків усіх покупок в електронній торгівлі доставляються
через мережі, а не доставляються в магазини.
Таблиця 1
Обсяги послуг у сфері поштової та кур’єрської діяльності, млн. грн.
Загальний обсяг послуг
Обсяг міжнародних послуг
Рік
усього
населенню
усього
населенню
2018
6059,1
1711,3
2205,6
773,2
2017
5520,9
1342,1
2380,5
577,8
2016
4944,3
1044,8
1422,1
471,3
2015
3449,4
835,2
1004,6
350,7
Джерело: [2]

Обсяги міжнародних поштових послуг в Україні, які виконуються
вітчизняними і зарубіжними компаніями, за 2018 р. склали 2,205 млрд. грн.
(табл.1). За даними Державної фіскальної служби України кількість ввезених
міжнародних поштових і експрес відправлень (МПВ і МЕП) значно більше ніж
кількість відправлених за кордон (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка перевезень МЕП і МПВ, млн. одиниць

Джерело: [4]

У 2018 р. «Укрпошта» обробила 34,4 млн. міжнародних імпортних та
експортних відправлень, що майже на 45% більше, ніж в 2017 році. Таким
чином, національний поштовий оператор поки що залишається монополістом
по обслуговуванню МПВ і МЕП.
Індустрія доставки товарів докорінно змінилася під впливом значного
зростання онлайн-роздрібної торгівлі. Разом зі зростанням електронної комерції
та підвищенням довіри до інтернет-магазинів, збільшилася і частка покупців в
Інтернеті за кордоном.
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На внутрішньому ринку лідером по відсотку вантажів, які інтернетмагазини відправляють зі службами доставки, є компанія «Нова Пошта» (64%).
Друге місце з великим відставанням займає ПАТ «Укрпошта» з показником 8%.
За даними дослідження аналітичної групи GfK Україна, в квітні 2019 р. в
першу трійку товарів, які купували онлайн найчастіше, потрапили: побутова
техніка та електроніка – 45%; одяг – 43%; косметичні товари і парфумерія –
37%.
Очікування споживачів на ринку експрес-доставки формують попит на
якісне,
швидке
та
недороге
виконання
замовлень.
Підвищення
конкурентоспроможності поштових операторів України в сегменті B2C може
бути здійснено шляхом формування комплексу стратегічних рішень.
По-перше, компанії повинні оптимізувати свої технологічні процеси,
вдосконалюючи операційну перевагу за рахунок модернізації функцій
сортування, транспортування, отримання та доставки пошти.
Розробка довгострокового плану зі створення додаткових потужностей,
необхідних для участі в безперервному зростанні посилок, є запорукою
успішності поштового провайдера в майбутньому.
Електронна комерція і технологічний прогрес формують нові підходи в
автоматизації виробничих процесів. Поштовим операторам доцільно вибирати
технологію автоматизації відповідно до номенклатури товарів інтернетмагазинів, з якими ведеться бізнес, та врахувати місцеві особливості, ризики і
фактори витрат.
Розбудова розподільчих та сортувальних терміналів стає все більш
важливою в операціях з посилками. Комплексне впровадження конвеєрних
систем, роботів-маніпуляторів і сканерів забезпечує ефективність операцій
перерозподілу поштових відправлень, а також визначення оптимального
розміщення кожної посилки.
По-друге, стратегічні інвестиції в мережу експрес-доставки надають
унікальну можливість не тільки створити потенціал для зростання і поліпшити
базу експлуатаційних витрат, але і реально зміцнити пропозицію послуг.
ПАТ «Укрпошта» володіє щільною мережею доставки, яка забезпечує
сильну конкурентну перевагу, але доставка «день в день» інтернет-замовлень
або навіть миттєвої доставки поки не виконується. Модернізація мережі
маршрутів доставки поштових відправлень дасть змогу запустити швидку
доставку між містами-мільйонниками протягом декількох годин.
Використання переваг різних видів транспорту на внутрішніх і
магістральних маршрутах – це запорука конкурентоспроможності поштового
оператора. Наразі дирекція Укрзалізниці розглядає питання про те, щоб
модернізувати фітингові платформи, поставити їх на пасажирські візки і
включати до складу пасажирських поїздів для відправлення пошти.
Розгортання мережі використання автономних електромобілів при
доставці на останній милі має бути однією з найнеобхідніших технологій, у
зв’язку з посиленням стандартів шкідливих викидів у містах. У перспективі
експлуатація таких транспортних засобів в містах знизить витрати на логістику
останньої милі приблизно на 10-40 %.
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По-третє, підвищення кваліфікаційного рівня працівників при
впровадженні нових інформаційних технологій. Використання нових ІТ-систем
та досвід роботи керівництва з урахуванням різноманітних ризиків створюють
основу конкурентної переваги поштового оператора.
Заключення і висновки.
Дослідження показує, що з розвитком мережі інтернет-магазинів
збільшується і попит на послуги логістичних компаній з доставки товарів з них
як всередині країни, так і з-за кордону.
В роботі запропоновані основні стратегічні напрямки розвитку поштових
операторів України. Автоматизація виробничих процесів, вдосконалення
роботи мережі доставки пошти та використання електромобілів сприяють
ефективному функціонуванню CEP-індустрії та електронної комерції.
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Abstract. The postal and courier activities of Ukraine are researched in the article. The
current state and world trends of development of e-commerce are analyzed. The main strategic
directions of development of Ukrainian postal operators are formulated. The article provides
recommendations for improving the postal and courier services performance. The automation of
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production processes, the post delivery network improvement and the electric vehicles using
contribute to the effective development of the CEP industry.
Key words: e-commerce, express, parcel, post logistics, postal operator.
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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
Ключові слова: методи збереження матеріальних цінностей,матеріальні втрати,
збереження вантажу, методи захисту вантажу.

Вступ.
Загальновідомо, що будь-який продукт тільки тоді готовий до споживання,
коли він доставлений з місця виробництва в місце освоєння вантажопотоку,
причому переміщення предмета праці є загальною і необхідною умовою
громадського виробництва.
Вантаж має бути доставлений у збереженні у встановлені терміни, з
належною швидкістю і без збитку для довкілля.
Часто причинами незбереження вантажів і виникнення небезпечних
ситуацій при автоперевезенні є специфічні властивості вантажів, до числа яких
відносяться і зварювальні матеріали.
Забезпечення збереження слід розуміти як організацію і реалізацію
системи заходів з метою нейтралізації потенційних або реальних загроз, що
ведуть до матеріальних втрат. Збереження - це не лише забезпечення належної
кількості товарів, але і його якості.
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
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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 сигнальноіндикаторного методу у структурах скласької лгістики з виявленням можливих
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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.
Література:
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Сер«.Транспорт». 1988. - № 4. - 64 с.
2. W. Moos, R. Jenβen - Timmen. Wertschopfung und Beschaftigung durch
Produktion und Anwendung von Fugetechnik // Schweiβer und Schneiden.- 2005.№ 9.– S. 438 - 443.
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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
Key words: methods of preserving material values, material losses, conserving cargo,
methods of protecting cargo.
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Анотація. Кодекс Поведінки Постачальника- заснований на міжнародно визнаних
стандартах і принципах роботи та визначає очікування щодо партнерів, дочірніх компаній і
субпідрядників.
Ключові слова: матеріально-технічне забезпечення ,постачаня, логістика закупівель,
пряме постачаня.

Вступ.
Однією з важливих умов чіткого виробничого процесу є своєчасне і повне
забезпечення його необхідними матеріально-технічними ресурсами (МТР), що
лежать в основі процесу виробництва та постачань.
В свою чергу, матеріально-технічне забезпечення – це форма товарного
обігу у сфері матеріального виробництва, що дає змогу забезпечити
підприємства сировиною, матеріалами, комплектуючими, напівфабрикатами,
готовими виробами тощо, необхідними для виробничого і невиробничого
споживання. Правильно
налагоджена
система
матеріально-технічного
забезпечення є запорукою безперебійного забезпечення підприємства всіма
видами матеріальних ресурсів, що є важливим елементом наукової організації
виробництва. Більшість промислових підприємств для свого внутрішнього
виробництва здійснюють закупівлю товарів для використання в подальшому
віробництві.
Закупівлі товарів необхідно детально розраховувати, описувати і
систематизувати, по можливості автоматизувати, рекомендувати виконавцям
чіткий регламент, організувати ефективну схему контролю. Виділимо з яких
частин полягає процес закупівлі товарів, і розглянемо спрощений регламент
закупівлі товарів.
Більшість дій (етапів), які здійснюються при закупівлі товарноматеріальних ресурсів, однотипні :
 Розрахунок потреби в ТМЦ для забезпечення виробничого процесу або
на проведення деяких робіт, наприклад, на проведення ремонтних робіт,
що проводяться власними силами (планування забезпечення);
 Планування сукупної потреби в закупівлі запасів;
 Комплексне планування постачань (закупівель) в цілому по
підприємству;підбір постачальників, тендерні процедури;
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 Постачання ТМЦ (оформлення, контроль дотримання умов постачання,
прибутковування на облік );
 Перевірка якості товарів, що поступили, при прийманні або в ході
проведення додаткової перевірки, випробувань, сертифікації, яка може
проводитися підприємством.
Основний текст.
Закупівля МТР (матеріально-технічних ресурсів) і устаткування для
комбінату безпосередньо пов'язані з його виробничою діяльністю і
безперебійною роботою. Загалом, меткомбінат закуповує:
 Сировина та матеріали;
 Устаткування й інструменти;
 Послуги (залізничні, транспортні, ремонтні й адміністративногосподарські).
Нижче буде приведена блок-схема (рис.1.1.) етапів процесу закупівлі на
підприємстві, де ми маємо певне завдання на початку роботи, саме послідовні
етапі та результат на фініші. Важливо приділяти увагу при виборі
постачальника, бо від цього буде залежати якість МТР, поставки та
майбутнього співробітництва. Після проведення тендерного засідання свою
вагу в прийнятті рішення на постачання мають фінансова служба та служба
безпеки. Комбінат закуповує товари не тільки в межах України, але також від
партнерів за кордоном. Тоді схема набуває більше процесів, проміжних
операцій та звісно ж іншу кінцеву суму за МТР.
Треба зауважити на тому, що важливою умовою при виборі та
затвердженні поставки постачальникам є умови доставки вантажу. Продавець
зобов'язаний нести всі витрати та ризики, що пов'язані з транспортуванням
вантажу також відповідаючи за доставку вантажу в місте призначення. В
деяких випадках, продавец може відправити товар на склад пошти, або взагалі
відмовитися від доставки , тоді на продавця покладаються мінімальні обов’язки
та ризики. Але система закупівель та політика комбінат такі умови не
припускає.

Рисунок 1.1- Блок-схема етапів процесу закупівлі МТР на підпріємство
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Що мається на увазі «Вхід» та «Вихід» в приведенній схемі : «Вхід» - це те
певне завдання, яке стоїть в самому початку запувівельної логістики для
підприємства, в чому конкретно є потреба та завдання; «Вихід» - це результат
певних, уврегульованих взаємних дій між цехом замовником на підприємстві,
співробітниками відділу закупівель та постачальниками,а саме ланцюжок
постачання товару на підприємство. Кожний послідуючий етап залежить від
якості та своєчасного виконання попереднього.
Для вдосконалення логістики закупівель вважаю, що досвід країн
зарубіжжя був би максимально корисним, якщо б деякі процеси системи
спиралися саме на досвід краї Європи та Америки. Що дало б можливість
знизити ризок неякісніх постачань та знизити витрати на економічному рівні
для підприємства.
Треба ввести для кожного підпрємства свій Кодекс Поведінки
Постачальника, заснований на міжнародно визнаних стандартах і принципах
роботи, який буде визначати умови співпраці «Замовник - Постачальник».
Кодекс Поведінки Постачальника містить наступні тематичні області:
 Здоров'я та безпека;
 Управління та дотримання законодавства;
 Праця і права людини;
 Екологічні показники;
 Готовність до надзвичайних ситуацій і стійкість бізнесу;
 Приймаючі спільноти;
 Інформація та звітність;
 Прихильність керівництва.
Наступним впровадженням в налагодженні зв'язку з постачальниками, є
можливість працювати з місцевими постачальниками на особливих умовах.
Треба максимально розширити можливості для місцевих постачальників щоб
збільшити місцеві закупівлі і тим самим підтримувати місцеву економіку.
Головну роль в будь-якому транспотуванні грає швидкість,якість та
вартість доставки вантажу.Тому треба обирати найкоротші маршрути для
скорочення часу транспортування, в належному стані транспортий засіб та
спрямовувати свою логістику закупівель на прямі постачання без посередників.
Заключення та висновки .
Отже, на всіх рівнях систем закупілі та
контролю якості при
доскональному методичному опрацюванні схеми процесу можна значною
мірою задовольнити релевант при пошуку материалів. Кінцева мета ініціативи
роботи з постачальниками на місцевому рівні - забезпечити, щоб місцеві
підприємства були краще підготовлені до того, щоб конкурувати за майбутні
контракти. Це дало б можливість покращіти відносини на місцевому рівні та
знизити ризок неякісніх постачань та знизити витрати на економічному рівні
для підприємств. А прямі постачання без участі посередників (транспортнологістичних компаній) значно зменшують вартість доставки та дають змогу
конролювати постачання на вигідних для підприємства умовах.
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Анотація. Закупівельна логістика - це управління матеріальними потоками в процесі
забезпечення підприємства матеріальними ресурсами. Будь-яке підприємство, як виробниче,
так і торгове, має службу, здійснює закупівлю, доставку і тимчасове зберігання сировини,
напівфабрикатів і товарів народного споживання.
Ключові слова: закупівельна логістика, матеріально-технічне забезпечення, система
«JIT», система KANBAN, система MRP-1, система SDP, система LP, система DDТ.

Вступ.
Перехід України до цивілізованої ринкової економіки викликає
необхідність кардинальних змін в діяльності всіх галузей народного
господарства країни.
За останні роки відбулося різке скорочення обсягів оптових операцій.
Істотно знизилася роль оптових підприємств у постачанні різних підприємств
торгівлі. У зв'язку з цим однією з важливих завдань державної політики в галузі
розвитку оптової торгівлі є припинення спаду і стабілізація обсягів оптових
операцій.
За кордоном сфера діяльності щодо забезпечення компанії (фірми
виробника або торгової компанії) необхідними видами матеріальних ресурсів і
готової продукції традиційно називається purchasing/procurement –
закупівлі/управління закупівлями (постачанням). Ця ж область виробничої
діяльності у вітчизняній практиці до цих пір називається матеріальнотехнічним постачанням (забезпеченням), на підприємствах оптової торгівлі товаропостачанням. Однак в останні роки цю область стали визначати як
закупівельну логістику. Джерело: [1].
Основний текст.
Головним завданням органів забезпечення підприємства є своєчасне і
оптимальне забезпечення виробництва необхідними матеріальними ресурсами
відповідної комплектності і якості.
Закупівельна логістика – це управління матеріальними потоками в процесі
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забезпечення підприємства матеріальними ресурсами. Будь-яке підприємство,
як виробниче, так і торгове, має службу, здійснює закупівлю, доставку і
тимчасове зберігання сировини, напівфабрикатів і товарів народного
споживання.
Матеріально-технічне забезпечення – важлива ланка в виробничокомерційної, потоково-процесної діяльності в промисловому виробництві і/або
експлуатації виробничих або невиробничих об'єктів, зміст якої спрямовано на
постачання відповідних об'єктів необхідними засобами (матеріалами, енергією,
комплектуючими, запасними частинами і т. п.).
Закупівельна логістика є однією з основних логістичних підсистем і вивчає
процес руху сировини, матеріалів, комплектуючих і запасних частин з ринку
закупівель до складів підприємства.
Для ефективного функціонування закупівельної логістики підприємству
необхідно мати інформацію про те, які саме матеріальні ресурси необхідні для
виробництва продукції.
В останні роки розроблені нові логістичні системи, орієнтовані на
планування потреб ресурсів, з яких можна виділити наступні:
- Система «JIT» (поставки «точно в строк») основною метою ставить
максимальну інтеграцію всіх логістичних функцій підприємства для мінімізації
рівня запасів матеріальних ресурсів в інтегрованій логістичної системи,
забезпечення високої надійності і рівня якості продукції і сервісу для
максимального задоволення запитів споживачів.
- Система KANBAN передбачає, що на всі виробничі ділянки строго за
графіком поставляється саме ту кількість матеріальних ресурсів, яке дійсно
необхідно для випуску тільки запланованої кількості продукції.
- Система MRP-1 – одна з найбільш популярних в світі, заснована на
логістичної концепції "планування потреб / ресурсів». Дана система оперує
матеріалами, компонентами, напівфабрикатами та їх частинами, попит на які
залежить від попиту на специфічну готову продукцію.
- Система SDP – це вдосконалена система «точно в строк» - представляє
систему планування потреб в матеріалах для упорядкування організації
матеріалів і прогнозування їх кількості.
- Система LP («плоского/стрункого виробництва») по суті також є
розвитком концепції «точно в строк» і включає елементи KANBAN і
«планування потреб/ресурсів». Сутність даної системи: вона вимагає набагато
менше ресурсів, ніж масове виробництво (менше запасів, часу на виробництво
одиниці продукції).
- Система DDТ (реагування на попит) – модифікація концепції планування
Джерело: [2].

Заключення та висновки .
Були розглянуті системи, які допомагають та вдосконалюють закупівельну
логістику, намагаючись врахувати все необхідне для безперебійної роботи
підприємства.
Було виявлено, що основу економічної ефективності закупівельної
логістики складають пошук і закупівля необхідних матеріальних ресурсів
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задовільної якості за мінімальними цінами. У вивченні ринку закупівель, яке
проводиться відповідними відділами фірм, питання цін - головний, але істотну
роль грає також аналіз інших факторів, в тому числі можливих логістичних
витрат і термінів поставок.
Отже, ефективність закупівельної логістики в першу чергу залежить від
ефективності матеріально-технічного забезпечення. Остання являє собою
комплексну економічну категорію, яка відображає якість функціонування
діючої на підприємстві закупівельної системи і її складових. Ефективність
логістики на етапі матеріально технічного забезпечення характеризується
рядом взаємопов'язаних показників, які чисельно висловлюють результати
діяльності всіх підрозділів закупівельної системи по відношенню до витрат або
ресурсів їх виробничого потенціалу.
Література:
1. Аникин Б.А., Тяпухин А.П. Коммерческая логистика: учеб. - М.: ТК
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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
Ключові слова: методи збереження матеріальних цінностей,матеріальні втрати,
збереження вантажу, методи захисту вантажу.

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
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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:
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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
Key words: methods of preserving material values, material losses, conserving cargo,
methods of protecting cargo.
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Анотація. Розрахунок раціональної структури парку машин механізованої колони з
використанням апарату теорії ігор - розділом прикладної математики, застосовуваний для
вирішення виробничих завдань в тих випадках, коли має місце конфліктна ситуація, тобто
взаємодія двох або більше сторін, інтереси яких не збігаються.
Ключові слова: Теорія ігр, механізована колона, парк машин, структура парку,
раціональна структура.

Вступ. Ефективність виконання земляних робіт в значній мірі визначається
структурою знаходяться в розпорядженні механізованої колони парку машин.
Для виконання кожного виду земляних робіт найбільш доцільно
застосовувати конкретний тип машин. Виробництво певних робіт машинами
інших типів або просто неможливо, або менш ефективно (більш висока
собівартість робіт, менша продуктивність, низький коефіцієнт використання
машини і т.д.).
Вирішити це завдання простим підбором практично неможливо через
велику кількість можливих варіантів. Разом з тим вона може бути досить
швидко вирішена спеціальними математичними методами, зокрема, з
використанням апарату теорії ігор.
Джерело: [1]

Основний текст.
Вирішуване завдання можна представити умовно як гру двох осіб: з одного
боку - механізована колона, яка планує свій парк машин, з іншого боку природа.
Механізована колона зацікавлена в отриманні максимального ефекту при
використанні планованого парку машин, випадкові ж фактори цьому
перешкоджають.
Теорія ігор дозволяє знайти раціональне рішення даного завдання в умовах
невизначеності, що зводить до мінімуму втрати через незнання обстановки.
У термінах теорії ігор розглянута задача формулюється наступним чином.
Нехай є дві сторони (два гравці) - X, парк машин, і Y - природа. Позначимо
стратегії X (типи машин, якими може бути укомплектований парк) через xi
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(i = 1,2 ..., m), а стратегії гравця Y (види робіт, які можуть зустрітися) - через yj
(j = 1,2, ..., n).
Припустимо відомі W-оцінки ефективності, використання i-ой машини на
j-ой роботі. Це може бути прибуток, рентабельність, а також собівартість
одиниці продукції, питомі приведені витрати і т.д.
Потрібно визначити:
1) оптимальні частоти застосування стратегій гравця Х-Р (i = 1,2, ..., m),
тобто оптимальні пропорції за типами машин;
2) Значення гри <, під яким розуміється гарантована величина, наприклад,
приведених витрат на розробку 1 м3 грунту в цілому по парку; вище її даний
показник не може бути при будь-якому, навіть самому несприятливому
співвідношенні робіт.
Умови завдання можна скорочено представити у вигляді таблиці 1, званої
платіжної матрицею.
Таблиця 1
X
Типи машин, Xi
Y
X1
X2
…
Xm
Виды работ Y1
W11
W12
…
W1m
Yj
Y2
W21
W22
…
W2m
…
…
…
…
Yn
Wn1
Wn2
…
Wnm
За змістом задачі випливає, що шуканий склад парку повинен забезпечити
середнє значення наведених витрат в цілому по парку не більше < при будьякому співвідношенні робіт. Ця умова описується наступною системою
лінійних нерівностей:
 P1W11 + P2W12 + ... + PmW1m ≤ ν ; 
P W + P W + ... + P W ≤ ν ;
 2 21

2
22
2m
m


.............................................

 P1W n1 + P2W n 2 + ... + PmW mn ≤ ν .

(1)

Крім того очевидно, що частоти стратегій повинні бути позитивними
( Pi ≥ 0 ) і в сумі дорівнювати одиниці:
P1 + P2 + ... + Pm = 1
(2)
Розділивши ліві і праві частини системи (1) і рівняння (2) на <, умови
задачі можна привести до наступного вигляду:

W1m ≤ 1; 
n
n
n

Pm
P1
P2
W 21 +
W 22 + ... +
W 2 m ≤ 1; 

n
n
n


.................................................

Pm
P1
P2
W n1 +
W n 2 + ... +
W nm ≤ 1.

n
n
n

P1

ISSN 2410-6615

W11 +

P2

W12 + ... +

56

Pm

(3)

www.sworld.education

SWorldJournal

Issue 2 / Part 1

Неважко бачити, що з урахуванням вимог невід'ємності змінних, має місце
екстремальна задача, де (3) - функціональні обмеження.
Джерело: [2]

Заключення та висновки .
Були розглянуті методи вдосконалення системи транспортного
обслуговування вантажопотоків щебню для промислових підприємств.
Було отримано розширене поняття розрахунку раціональної структури
парку машин механізованої колони з використанням апарату теорії ігор.
Отже, ефективність використання парку машин визначається двома
факторами: з одного боку, вона залежить від структури парку, а з іншого - від
співвідношення, в якому зустрінуться різного виду земляні роботи. Виникає
необхідність визначення такої структури парку, при якій забезпечується його
ефективне використання при будь-якому, навіть найменш сприятливому
співвідношенні робіт.
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Abstract. Calculation of the rational structure of a park of machines of a mechanized column
with the use of the game theory apparatus - a section of applied mathematics, used to solve
production problems in cases where there is a conflict situation, ie the interaction of two or more
parties whose interests do not coincide.
Key words: Game theory, mechanized column, car park, park structure, rational structure.
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Анотація. У аналітичній частині проведений аналіз особливостей ринку виставкових
послуг як споживача послуг системи міжнародних перевезень. Розглянуто питання
забезпечення збереження виставкових експонатів в системі міжнародних перевезень і її
демонстрації безпеки.У дослідницькій частині відображені особливості системи митного
контролю за вантажопотоками виставкових експонатів. Досліджені особливості
оподаткування вантажопотоків виставкових експонатів залежно від вибраного митного
режиму.
Ключові слова: Вантажні перевезення, морський транспорт, єфективність
перевезень, перевізник, логістика перевезень.

Вступ.
Специфіка перевезення виставкових вантажів полягає в підвищеній
крихкості експонатів, обмеженості термінів доставки, складному митному
оформленні».
Слід так само враховувати особливості розвитку ринку виставкових
експонатів, а саме: «Поступальний розвиток промислового виробництва,
вдосконалення засобів зв'язку, усе більш широке використання можливостей
укладення торгових угод за зразками замість раніше здійснюваних прямих
продаж товарів, що розміщуються великими підприємствами в місцях торгівлі,
зумовив подальший розвиток ярмаркової і виставкової діяльності».
Виставка зазвичай розглядається як короткочасний захід, що періодично
проводиться зазвичай в одному в тому ж місці, у рамках якого значне число
фірм за допомогою зразків демонструють нові товари, ідеї або послуги для
інформування потенційних споживачів про свою фірму і її продукцію в цілях
сприяння продажам.
З приведеного визначення виставки виходить, що основним її завданням є
демонстрація досягнень в одній або декількох областях людської діяльності. Не
маловажне значення на досліджуваному ринку мають транспортна і митні
системи знаходяться в прямій взаємодії. Джерело: [1]
Основний текст.
Завдання, що вирішуються логістичною системою, і вироблення по них
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стратегії можна розділити на три групи:
1. Завдання, пов'язані з формуванням ринкових зон обслуговування,
прогнозом материалопотока, его обробкою в обслуговуючій системі(склад
постачальника/споживача, підприємства оптової торгівлі) і другими роботами
по оперативному управлінню і регулюванню матеріального потоку.
2. Завдання, що включають розробку системи організації транспортного
процесу(план перевезень, план розподілу виду діяльності, план формування
вантажопотоків, графік руху транспортних засобів та ін.).
Рішення цих завдань особливе актуально в умовах ринку.
Оптимізація і рішення цих завдань залежить ось конкретної ситуації,
початкових даних, умов і вимог до ефективної роботи логістичної системи, а
також проблем, пов'язаних із забезпеченням виробництва сировиною і
напівфабрикатами, з усуненням вузьких місць в технології доставки різних
видів продукції в пункти виробництва, складування і збуту, Необхідно
враховувати, що на підприємствах з конвеєрною системою технологічного
процесу, встановлений темп виробництва зберігається за умови, якщо на вході
сировина подається на потоковий лінія постійно в потрібний кількість і
відсутній збій в транспортування, який може є викликаний скупчення готовий
продукція на вихід. Тут прикладом можуть служить заводи фірми TOYOTA, на
яких запас комплектуючих дозволяє пропрацювати 2 години при можливих
збоях. На підприємствах, працюючих в дискретному режимі необхідно також
враховувати коливання постачань, створюючи гарантійний запас для
згладжування цих коливань.
Основою рішення усіх цих завдань є розробка стратегії і логістичної
концепції побудови моделі транспортного обслуговування споживачів і фірм,
яка грунтується на раціональних маршрутах перевезення і складання графіків
доставки продукції споживачам, тобто маршрутизація перевезень.
Маршрутизація перевезень — це найбільш досконалий спосіб організації
материалопотоков вантажів з підприємств оптової торгівлі, що робить істотний
вплив на прискорення обороту автомобіля при раціональному і ефективному
его використанні.
Створення маршрутів дозволить точно визначити об'єм перевезень
вантажів з постачальницько-збутових підприємств, кількість автомобілів, що
здійснюють ці перевезення, сприяє скороченню простою автомобілів під
завантаженням і розвантаженням, ефективному використання рухомого складу
і вивільненню з сфер звернення значних матеріальних ресурсів споживачів. В
той же час маршрутизація дозволяє підвищити продуктивність автомобілів при
одночасному зниженні кількості рухомого складу, що поступає на
підприємство при тому ж об'ємі перевезень.
Якщо маршрути створені, визначені і дотримуються терміни постачання,
то виробничі запаси споживачів можуть скорочуватися в 1.5-2 рази, знижуючи
тим самим витрати на складування.
Необхідність маршрутизації перевезень вантажів обгрунтовується ще і
тим, що маршрути дають можливість складання проектів поточних планів і
оперативних заявок на транспорт, перевезень, що виходять з дійсних об'ємів.
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Таким чином, розробка обгрунтованих маршрутів і проектів планів
перевезень сприятимуть своєчасному і безперебійному виконанню постачань
продукції і ефективній взаємодії снабсбытовых і автотранспортних організацій.
Для розробки маршрутів використовують економічні і математичні
методи, методи мережевого планування, практичні матеріали і інші джерела.
Кінцевим результатом повинна підлога документ, що характеризує погоджений
графік роботи снабсбытовых, транспортних організацій і підприємств.
Джерело: [2]

Заключення та висновки .
У
дипломній
роботі
рассмотренна
проблема
транспортного
обслуговування виставкових зразків, стендів, витратних матеріалів заснована
на необхідності постійного контролю за збереженням вантажопотоку(фізичною
і «інтелектуальною»). Специфіка перевезення виставкових вантажів полягає в
підвищеній крихкості експонатів, обмеженості термінів доставки, складному
митному оформленні.
Особывм вимогою до транспортних систем обслуговуючим досліджувані
вантажопотоки являється необхідність спеціальних транспортних засобів, які
мають пристосування для кріплення і перевезення крихких вантажів. Це
дозволяє краще контролювати процес транспортування і час прибуття.
Контроль за процесом транспортування і терміном доставки дозволить
уникнути додаткових витрат, пов'язаних з транзитним зберіганням і складською
обробкою і не запізнитися до відкриття виставки.
Своєчасне і правильне оформлення митних документів - найважливіший
момент в перевезенні виставкових експонатів, що вимагає значної підготовки
документів і зразків. Рекомендований термін - 60 днів до моменту початку
монтажу експонатів в країні проведення виставки. Крім того, на деякі
позиції(наприклад, високотехнологічна продукція для виставок) митні органи
при оформленні тимчасового вивезення з території України можуть зажадати
спеціальні дозволи(наприклад, Мінекономрозвитку, Міноборони) терміни
отримання яких складають ось 30 днів з моменту представлення повного
переліку документації). Все вище приведене підкреслює необхідність
подальшого пошуку шляхів рассотренной в роботі проблеми
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Anotations. In the course of frequent studies, a special study is conducted on messages on the
systems of international transport. Retail policy in the field of system monitoring and demonstration
of privacy. At the achieved partial integration of mitogen monitoring systems in the country.
Subsequent features of the subsidence of the ventilation flow of the exponential deposits are fallow
from the vibrational mitoid regime.
Key words: Vantazhn_ transported, sea transport, reffectiveness transported, transported
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Анотація. У світовій практиці організації логістичних процесів в агрохолдинги, в
першу чергу, працюють над мінімізацією впливу так званого «людського чинника» в технікотехнологічних процесах забезпечення доставки і переробки продукції. Така стратегія
визначена не випадково, оскільки вона сприяє мінімізації ризиків в бізнес-процесах, пов'язаних
із залученням людини в експлуатацію технічних систем. Відповідно до теорії організації
систем, ефективність логістичного ланцюжка визначається роботою самого слабкого що
становить її елемента. В реаліях вітчизняної агрологістики таким ланкою виявляється
водій вантажного автомобіля агротранспортной компанії, оскільки саме від його дій (чи
бездіяльності) залежить не тільки ефективність логістичних процесів своєчасного
вивезення сільгосппродукції з полів, а й виконання національної програми по забезпеченню
продуктової безпеки населення України.
Ключові слова: логістичні процеси, технічна система, вантажний транспорт,
продуктова безпека.

Вступ.
Згідно з Правилами формування логістичних основ та організації
вантажних перевезень, перед водієм транспортного засобу стоять наступні
завдання:
1) підтримання транспортного засобу в технічно справному стані;
2) своєчасне оформлення всієї документації на автомобіль, необхідне для
здійснення процесу транспортування вантажів;
3) після прийняття вантажу до перевезення здійснювати процес
перевезення до пункту доставки продукції.
Треба визначити ряд особливостей, що визначають ефективність логістики
перевезень бобової продукції. А саме на практиці водій, виходячи в рейс,
стикається з величезною кількістю завдань зовсім не технічного, а
організаційного характеру, з якими він залишається фактично один на один у
відкритому полі, в результаті чого йому доводиться займатися не підвищенням
ефективності роботи на своїй ділянці всього логістичного процесу , а в повному
розумінні слова «воювати з вітряками».
Основний транспортно-технологічний процес доставки продукції і,
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відповідно, завдання і проблеми, які виникають в ланці «водій вантажного
автомобіля» при здійсненні агроперевезень, можна розділити на два основних
етапи:
1) транспортування «з поля до внутрішнього елеватора»;
2) транспортування «з елеватора в порт».
Джерело: [1]

Основний текст.
Перша нетранспортних завдання, з якою стикається водія вантажівки, автодороги і під'їзні шляхи до місця завантаження, стан яких залишає бажати
кращого. У деяких місцях глибина дорожніх западин і вибоїн досягає метра і
більше, в зв'язку з чим проїзд по такій дорозі неможливий. У 2018 році близько
15% завантажень зривалися саме через відмови водіїв долати подібні маршрути
по шляху проходження до місця завантаження. Крім того, розбиті дороги
становлять загрозу не тільки для безпосереднього здійснення перевезень, але і
безпеки життя людей. Особливо посилюється ситуація в зимовий період, коли
фактична бездіяльність або незадовільна робота комунальних служб
призводить до пробок на дорогах і збільшення кількості ДТП.
Так, протягом останніх двох тижнів ц.р. проїзд автотранспорту по
території України був значно ускладнений у зв'язку з несприятливими
погодними умовами. За попереднім аналізом, проведеним Асоціацією аграрних
перевізників України (ААПУ), близько 85% комерційних заявок на перевезення
сільськогосподарської продукції не виконуються в зазначені терміни або
зриваються через неможливість виїзду автомобіля за вказаним маршрутом. В
першу чергу, несвоєчасна доставка або недопоставка агропродукції в порти
України тягне за собою ще більш серйозні проблеми - простий морських
контейнерів і морського транспорту, зрив термінів доставки по всій
агрологістіческой ланцюжку до кінцевого споживача.
Причини збоїв в оперативній роботі транспорту можна розділити на
зовнішні і внутрішні. Внутрішні стосуються того, що автопарки своєчасно не
підготували транспортні засоби до зимового режиму роботи - не пройшли
відповідні форми ТО і планового ремонту. Природно, зниження температури
моментально викликало поломки і несправності в вантажних автомобілях,
технічний ресурс яких вже давно вичерпаний. Однак цей факт можна пояснити
тим, що комерційні тарифи на агрологістіческое обслуговування не
передбачають ні заплановану амортизацію, ні планових ремонтних робіт. Тому
виходить замкнуте коло - перевізник не може оновити і / або відремонтувати
транспортний засіб, якісно підготувати його до зимового холодного періоду, а
клієнт страждає від неякісних послуг з перевезень. Простоюючи через погодні
умови, перевізники несуть прямі збитки через недоотриманого прибутку.
Ніяких компенсацій за простої з вантажем або в холостому режимі, викликані
погодними умовами, ні законодавчо, ні в контрактах не передбачено. Але
проблема можливого виникнення дефіциту продукції через несвоєчасну
доставку і / або псування в шляху більш серйозна.
Зовнішні проблеми ситуації, що склалася на дорогах і автомагістралях
полягають в тому, що міжміські траси знаходиться в жахливому стані. При
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випаданні снігу і обмерзання автодоріг неможливо і небезпечно для життя
людей здійснювати перевезення, в першу чергу, через те, що дороги своєчасно
не розчищаються. Крім інфраструктурних проблем, ситуація з організацією
руху на вантажних автомобілях ускладнюється якістю вітчизняного дизельного
палива, яке складно використовувати в мінусові температури.
На сьогоднішній день Асоціація аграрних перевізників працює над
розробкою методичних рекомендацій для прорахунків тарифної шкали для
ефективного логістичного обслуговування агрохолдингів на аутсорсингу.
Аналізуючи причини поточного стану під'їзних шляхів, можна відзначити,
що джерело проблеми стану автодоріг набагато глибше: на сьогоднішній день
замовники агрохолдингів формують транспортні тарифи на перевезення з
урахуванням перевантаження автомобіля під час завантаження, що дає
відправнику одночасно кілька переваг - мінімізація транспортних витрат,
максимізація прибутку, зниження витрат на допоміжні операції, економія на
зберіганні продукції. Власник транспортної компанії також зацікавлений в
збільшенні завантаження автомобіля з метою збільшення суми загального
фрахту. В результаті ми маємо таку макроекономічну проблему нашої країни погіршення стану автодоріг через наднормативну завантаження транспортних
засобів. У 2018 році проблема перевантажень була настільки гострою, що
результатом стало кілька прецедентів з страйками транспортників. Однак, на
думку експертів Асоціації аграрних перевізників України, страйк - це не вихід,
а всього лише привід для залучення уваги до нагальної проблеми
перевантажень. Ми прекрасно розуміємо, що сільгоспвиробники в сезон збору
врожаю гостро потребують своєчасної подачі транспортних засобів під
завантаження. В результаті зриву графіків руху автотранспорту урожай не буде
вчасно транспортований, через що він може зіпсуватися, що, в свою чергу,
стане причиною дефіциту продукції в окремих областях чи подорожчання тих
чи інших продуктів по всій країні.
Джерело: [2]

Заключення та висновки .
На сьогоднішній день транспортне обслуговування сільгоспвиробників
виконують транспортні компанії і приватні перевізники, які набувають техніку,
непридатну для міжнародних рейсів. Таким чином, дані автомобілі практично
вже «відкатали» свій ресурс як в технічному, так і в екологічному відношенні.
Існуючі тарифні ставки від замовників не дозволяють цілеспрямовано і
своєчасно оновлювати транспортний парк, тому якщо не почати вже зараз
приділяти увагу вирішенню зазначеної проблеми, то через кілька років
агроринок зіткнеться з дефіцитом вантажних автомобілів..
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Abstract. In world practice, the organization of logistic processes in agroholdings, first of all,
work on minimizing the impact of the so-called "human factor" in the technical and technological
processes of ensuring the delivery and processing of products. Such a strategy is not accidental,
since it helps to minimize the risks in business processes associated with the involvement of people
in the operation of technical systems. According to the theory of systems organization, the
effectiveness of the logistics chain is determined by the work of the weakest of its elements. In the
realities of domestic agro-logistics, such a link is the driver of a truck of an agro-transport
company, since it depends on its actions (or inaction) not only the efficiency of logistical processes
of timely export of agricultural products from the fields, but also the implementation of the national
program for ensuring the product safety of the population of Ukraine..
Key words: logistic processes, technical system, freight transport, product safety.
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Анотація. Міжнародна торгівля - важливий фактор, який впливає як на хід розвитку
екологічних та ресурсних проблем, так і на їх рішення. Найбільш широко обговорюються
питання впливу міжнародної торгівлі на зміну клімату, брак прісної води і продовольства.
Однозначні висновки про масштаби і характер взаємозв'язку міжнародної торгівлі та
зміни клімату зробити вкрай складно. Найчастіше важливий не обсяг міжнародної торгівлі,
а особливо конкретних торгових потоків, і в залежності від них чиниться вплив може бути
як позитивним, так і негативним.
Ключові слова: логістичні процеси, ресурси води, міжнародна діяльність, продуктова
безпека.

Вступ.
У порівнянні з етапом виробництва транспортування не надає значного
впливу на забезпеченість світового господарства водою і продовольством, але
має велике значення з точки зору впливу на кліматичну систему. У структурі
всіх викидів парникових газів, пов'язаних з торгівлею, їх емісія при
транспортуванні товарів становить близько 33%. При цьому існує великий
розкид між країнами: якщо в Китаї і Індії в викидах, пов'язаних з експортом, на
частку транспортування припадає лише 13-15%, то в США - через інтенсивне
використання повітряного транспорту - вона досягає 66%.
Цей факт є важливим аргументом проти ідеї вуглецевих митних тарифів спеціальних мит, накладених на імпортні товари з країн, в яких державою не
було вжито заходів по скороченню викидів парникових газів. Ідея про введення
таких тарифів з метою уникнути «перетікання» виробництв неодноразово
пропонувалася в ЄС і особливо активно в США і була спрямована в першу
чергу проти товарів з Китаю та Індії. Тим часом, з урахуванням
транспортування товари з цих країн в цілому менш углеродоемкі, ніж товари,
вироблені в США. Джерело: [1]
Основний текст.
В рамках неокласичної економічної парадигми міжнародна торгівля
розглядається як інструмент оптимізації використання наявних в світі ресурсів.
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Витрати виробництва водоємної продукції (а як наслідок, і відносна ціна на неї)
в Вододефіцітний районах вище, ніж в водоізбиточних. Виробництво
продовольства дешевше в країнах з достатньою кількістю орної землі і робочої
сили, ніж в країнах, що зазнають в них брак. В умовах встановлення єдиної
ціни на викиди парникових газів углеродоемкую продукцію ефективніше
проводити там, де використовуються найбільш чисті технології, що
забезпечують мінімальний обсяг емісії. Таким чином, країни, де виробництво
продукції найменш болісно з точки зору споживання ресурсів і деградації
навколишнього середовища, мають конкурентні переваги, а міжнародна
торгівля дозволяє ними скористатися. Це, в свою чергу, збільшує добробут всіх
учасників торгових угод.
На практиці це найбільш явно виражено на прикладі торгівлі
продовольством. Можливості доступу до нього за прийнятними цінами з боку
населення при інших рівних умовах тим вище, чим менше бар'єрів існує для
імпортних продуктів харчування, що становлять конкуренцію вітчизняним
виробникам і постачальникам. Так, наприклад, російське ембарго, введене в
2014 р на імпорт продуктів харчування з країн Заходу, стало одним з основних
причин того, що зростання цін на продовольство в країні перевищив 20% в
річному вираженні. Лібералізація глобального ринку продовольства, про яку
ведуться переговори в СОТ, також багато в чому підпорядкована меті
забезпечення продовольчої безпеки в світі.
Іншим прикладом використання міжнародної торгівлі як інструмента
забезпечення доступу до дефіцитного ресурсу є торгівля так званої віртуальної
водою. Цей термін, що позначає воду, що входить до складу готової продукції,
був запропонований Дж. Е. Алленом в 1990-і рр. і з тих пір набув великої
популярності. Суть концепції полягає в тому, що Вододефіцітний країни
можуть зберігати свої водні ресурси за рахунок імпорту водоємної продукції.
Обумовлена торгівлею водоємної продукцією, глобальна економія прісної води
лише в сільському господарстві становить 5%. Поки, втім, ця економія не має
системного характеру: лише деякі держави свідомо вдаються до стратегії
імпорту віртуальної води - в основному це країни Північної Африки і Близького
Сходу. Однак кількість цих країн поступово зростає.
Цікаво, що міжнародна торгівля віртуальною водою може пом'якшувати
проблему нестачі водних ресурсів, навіть не забезпечуючи їх абсолютної
економії. Наприклад, на виробництво тонни пшениці в Україні витрачається
2300 куб. м води, а в Китаї - 820. Це означає, що заміщення китайського
виробництва пшениці російським імпортом призвело б до зростання
споживання води у світі. Однак за рахунок того, що Китай в цілому є
Вододефіцітний країною, а Україна - водоізбиточной, такий товарний потік
сприяв би пом'якшення водної проблеми в регіоні. Джерело: [2]
Заключення та висновки .
В рамках неокласичної економічної парадигми міжнародна торгівля
розглядається як інструмент оптимізації використання наявних в світі ресурсів.
Витрати виробництва водоємної продукції (а як наслідок, і відносна ціна на неї)
в Вододефіцітний районах вище, ніж в водоізбиточних. Виробництво
ISSN 2410-6615

67

www.sworld.education

SWorldJournal

Issue 2 / Part 1

продовольства дешевше в країнах з достатньою кількістю орної землі і робочої
сили, ніж в країнах, що зазнають в них брак. Тому обрана тематика є
актуальною.
Література:
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ // Успехи современного
естествознания. – 2011. – № 2. – С. 121-123;
2. URL: http://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=15943 ;
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Abstract. International trade is an important factor, a kind of impact on the development of
environmental and resource problems, both on the other hand. Naybils widely negotiated food for
the drink of international trade for winter climate, marriage of fresh water and food.
Unambiguous viznovki about the scale and nature of the interchange between international
trade and winter tourism, it’s completely folding. Naichastishe important is not the oversight of
international trade, but especially specific trade flows, and in the fallow of them they can be
repaired in full can be positive, so negative.
Key words: Logistic processes, resources, international dyalnist, food safety.
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Анотація. Той факт, що Україна по своєму транзитному потенціалу займає одне з
перших місць в Європі, визначає особливу значущість розробки і проведення ефективної
транспортної політики. Провідну роль в ній повинні грати прискорений розвиток
транспортної інфраструктури, створення відповідно до міжнародних стандартів
національної мережі міжнародних транспортних коридорів, її інтеграцію в транспортні
системи Європи і Азії, Балтійського і Чорноморського регіонів. Особливу вагу придбаває
реалізація проектів, які повинні забезпечити Україні участь у формуванні міжнародних
транспортно-комунікаційних мереж, зокрема в доставці каспійських енергоресурсів на
внутрішній і міжнародні ринки. Складні і масштабні завдання пов'язані з модернізацією
управління транспортними системами, які дадуть можливість поглибити сумісність з
мережами країн ЄС.
Ключові слова: Грузові перевезення, автомобільний транспорт, якість перевезень,
перевізник, логістика перевезень.

Вступ.
Система міжнародних пасажирських перевезень є однією з ключових сфер
економіки регіонів і країни в цілому. Слід відзначити той факт, що за останні
роки рівень і якість транспортного обслуговування пасажирів неухильно
знижувалися. Серед стійких негативних тенденцій слід відзначити: фізичне і
моральне старіння транспортних засобів, що збільшує поточні витрати на їх
експлуатацію і знижує безпеку перевезень; зниження якості обслуговування
пасажирів, що, перш за все позначається на зменшенні експлуатаційної
швидкості; зростання транспортних витрат населення, що оплачує свій проїзд в
умовах значного перевищення встановлених тарифів над собівартістю
перевезень; зниження ефективності роботи системи міжнародних пасажирських
перевезень, в умовах відсутності дієвих стимулів до зниження власних витрат.
Вище викладене показує, що тема цієї роботи, пов'язана з необхідністю
дослідження проблеми організації функціонування системи міжнародних
пасажирських перевезень, а також показників рівня транспортного
обслуговування населення, розробки представляється своєчасної і актуальною.
Джерело: [1]
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Основний текст.
Металургія. Валютні надходження багато в чому залежать від вередливої
кон'юнктури зовнішніх ринків, дій конкурентів і протекціоністських заходів
країн-імпортерів. Спроби розширити експорт шляхом заниження цін
призводять до антидемпінгових процесів проти вітчизняних експортерів і у
результаті — знижують прибутковість постачань металопродукції. У 1999 році
фізичний об'єм експорту металопродукції зріс на 26,5%, а у вартісному
вираженні — зменшився на 7,5%. По суті, експорт металургійної продукції у
багатьох випадках орієнтований не на економічну ефективність, а на утримання
позицій на зовнішніх ринках для забезпечення валютних надходжень за всяку
ціну.
Хімічна промисловість. Останні три роки цей сегмент експорту
скорочується внаслідок несприятливої ринкової кон'юнктури. Наприклад, лише
в 1999 році постачання продукції зменшилися на 15,3% (майже на $200 млн.).
Крім того, розвиток експорту хімічної продукції стримується його високою
енергоємністю, залежністю від імпортної сировини(особливо, газу, нафти і
стиролу) і екологічною шкідливістю. Деяку стабільність цьому напряму
зовнішньої торгівлі надає інерція попиту в пострадянських державах —
головних споживачах української хімічної продукції.
Машинобудування. Доля галузі в структурі промислового виробництва
України упродовж 1992-1999 років зменшилася втричі — відповідно до її
питома вага в структурі експорту в 1999 році склала усього 12%. Головні
причини — розрив коопераційних зв'язків з країнами колишнього СРСР і
колишнього СЭВ; зростання відносних цін на енергоносії і матеріали, що різко
понизило конкурентоспроможність машинобудівних підприємств нашої країни.
Продукція АПК. Для розуміння ситуації в цьому секторі досить декількох
невеселих прикладів. Приклад перший : в 2000 році на внутрішньому ринку
зерна уперше за останні декілька років спостерігається дефіцит. Якщо в 1999му Туреччина була одним з основних імпортерів українського зерна, то в 2000му вже Україна імпортує зерно з Туреччини. Ми втрачаємо зовнішні ринки
збуту і перетворюємося з експортера зерна в імпортера. Приклад другий : за
останні роки Україна втратила позиції європейського лідера з виробництва
бурякового цукру, а також ринки збуту цієї продукції в країнах СНД, передусім
в Росії. Приклад третій : після введення в 1999 році експортного митного збору
на рівні 23% експорт соняшнику скоротився майже на 90% в порівнянні з 1998м.
Експорт послуг. У минулому році Україна надавала послуги більш ніж 150
країнам. Загальний об'єм їх експорту склав біля $3, 6 млрд., скоротившись на
$206 млн. в порівнянні з 1999-м. Левову частку(85%) в загальному об'ємі
експорту послуг складають транспортні послуги. А 60% з них($1, 8 млрд.)
доводиться на транзит російських енергоносіїв. Про інші сегменти експорту
якось і говорити незручно. Експорт комп'ютерних послуг в 1999 році склав
усього $4 млн.(0,1% загального об'єму). На міжнародному ринку технологій
Україна майже не представлена — ліцензійні послуги склали лише $3, 9 млн.
Загалом, експорт послуг поки що нагадує вулицю, а точніше трубу з
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одностороннім рухом.
Ринки капіталів. За даними офіційної статистики, Україна практично не
інвестує в економіки інших країн : в 1999 році українські інвестори офіційно
вклали в зарубіжну економіку лише $9, 6 млн.(за усі роки незалежності — біля
$100 млн.). Офіційні дані далекі від реальності, бо, за оцінками експертів, сума
валюти, що незаконно виявилася на рахунках в іноземних банках, досягає $20
млрд. Ситуація парадоксальна! Будучи де-факто досить великим експортером
капіталу, Україна веде изматывающе-унизительные переговори з МВФ в надії
отримати кредитні транші, непорівнянні з сумами, що спливають з країни за
рубіж. Не маючи засобів для розвитку власної економіки, країна(легально і
нелегально) кредитує багаті держави, скачуючись під укіс з міжнародної траси
капіталів.
Джерело: [2]

Заключення та висновки .
Забезпеченні переходу до активної экспортноориентированной стратегії
економічного розвитку на базі цілеспрямованого формування і ефективної
реалізації експортного потенціалу України в пріоритетних областях економіки є
матеріальною основою поступової інтеграції нашої країни у світовий
економічний простір, служити одним з тих "локомотивів", які витягатимуть
українську економіку з глибокої кризи, в якій вона знаходиться,
забезпечуватимуть структурну перебудову господарства.
Можливості інтеграції України у світове господарство і істотної
динамизации її зовнішньоекономічних зв'язків значною мірою залежать від
того, наскільки правові і інституційні основи зовнішньоекономічної діяльності
в Україні відповідатимуть загальновизнаним принципам, які сформульовані
ООН і її спеціалізованими організаціями.
Виходячи з об'єктивної історичної взаємозалежності економік країн, які
утворилися після розпаду СРСР, активна участь України в економічному
співробітництві з України і іншими країнами колишнього Радянського Союзу і
розвиток стосунків у зв'язку з існуванням економічного союзу країн СНД є
одним з найголовніших зовнішньоекономічних пріоритетів нашої держави. У
цьому напрямі необхідно зробити ряд рішучих заходів відносно відновлення
штучно
розірваних
господарських
зв'язків,
ліквідації
економічно
необгрунтованості митних і платіжних перешкод для здійснення експортноімпортних операцій. Разом з цим вимагається здійснити заходи, спрямовані на
радикальну перебудову діючої системи співпраці з цими країнами на основах
взаємної вигоди і економічної доцільності. Першочергова увага має бути
відведена виробничій і науково-технічній кооперації, створенню загальних
підприємств, фінансово-промислових структур, розвитку загальних об'єктів
інфраструктури, взаємодії на ринках третіх країн.
Україна повинна послідовно проводити політику географічної
диверсифікації своїх зовнішніх економічних зв'язків. Цього вимагають інтереси
економічної безпеки держави, яка не може бути надійно гарантована при
односторонній залежності від окремих країн або ринків збуту і постачання.
Економічна безпека держави може бути обумовлена не господарською
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самоізоляцією, а більше рівномірним, збалансованим розвитком економічних
зв'язків з різними країнами світу.
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Abstract. The fact that Ukraine is one of the first places in Europe in terms of its transit
potential determines the particular importance of developing and implementing an effective
transport policy. The accelerated development of transport infrastructure, the creation in
accordance with international standards of a national network of international transport corridors,
its integration into transport systems in Europe and Asia, the Baltic and Black Sea regions should
play a leading role in it. Particularly important is the realization of projects that should ensure
Ukraine's participation in the formation of international transport and communication networks, in
particular in the delivery of Caspian energy resources to the domestic and international markets.
Complex and large-scale tasks are related to the modernization of the management of transport
systems, which will make it possible to deepen compatibility with the networks of EU countries.
Keywords: Freight, road transport, quality of transportation, carrier, logistics of
transportation.
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Анотація. У сучасних умовах ведення комерційної діяльності спостерігаються високі
темпи розвитку роздрібної торгівлі на споживчому ринку України. Торгівля виступає як
передова галузь, саме торгові організації вкрай орієнтують вітчизняних виробників
максимально враховувати запити товариства. Нині, більш ніж коли-небудь раніше, ми
стаємо свідками появи нових форм роздрібної торгівлі, що частково є наслідком зростання
купівельної спроможності населення. Основним завданням торгівлі в таких умовах є
використання цих сприятливих умов для повнішого задоволення купівельного попиту на
товари і послуги.
Ключові слова: Грузові перевезення, автомобільний транспорт, якість перевезень,
перевізник, логістика перевезень.

Вступ. Роздрібна торгівля є одним з секторів світової економіки, що
найдинамічніше розвиваються, вносить вагомий внесок в зроблений валовий
внутрішній продукт багатьох країн, на її частку доводиться 27% ВВП США,
19,7% ВВП України. Ринок ритейла в Європейських країнах оцінюється в 3,1
трлн. євро(2013 рік), в США - 3 трлн. євро, а перша трійка країн Європи за
об'ємом роздрібної торгівлі виглядає таким чином: 1 місце - Україна(465 млрд.
євро), 2 місце - Франція(417 млрд. євро) і 3 місце - Німеччина(412 млрд. євро).
[154] Актуальність теми обумовлена тим, що нині в Європейських країнах
відзначається стагнація ритейла(Греція - 7,9%, Кіпр - 5,1%, Нідерланди - 3,36%,
Іспанія - 3,5%, Італія - 3,4%), при цьому, за оцінками експертів ринку, в 2014
році в Росії збережеться позитивна динаміка зростання об'ємів торгівлі(близько
4%). Це забезпечується, в основному, за рахунок високої долі витрат населення
на споживання і високим рівнем інфляції(5%) в порівнянні з країнами Європи
0,4-2,2%(2013 рік). Попри те, що Україна лідирує по обороту роздрібної
торгівлі серед європейських країн, за об'ємом торгових площ на 1 жителя
країни вона знаходиться на одному з останніх місць(0,68 кв.м.), тоді як в
Австрії і Німеччині цей показник в три рази вище, що говорить про наявний
потенціал для міжнародних ритейлерів.
У сучасний період споживачі бажають інновацій і підприємства роздрібної
торгівлі повинні докласти усі зусилля, щоб об'єднати цифрові нововведення і
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традиційну торгівлю у своїх магазинах. У західних країнах роздрібні мережі
активно розвивають сприйняття свого бренду не лише через класичну торгівлю
в магазинах, але і через нові канали - мобільні телефони і Інтернет. Сьогодні
третина населення Землі є користувачами Інтернету. Джерело: [1]
Основний текст. У Україні розвинені майже усі відомі у світі галузі
промисловості. Перше місце по виробництву продукції серед галузей
промисловості займає чорна металургія(23,1 %).
Далі слідують машинобудування (15,5 %) і харчова (15,0 %)
промисловість, електроенергетика (14,7 %), паливна (11,5 %), хімічна і
нафтохімічна галузі (по 6,5 %).
Окремі галузі промисловості, наприклад паливна і електроенергетика,
чорна і кольорова металургія і деякі інші, формують міжгалузеві промислові
комплекси. Це системи економічно пов'язаних між собою виробництв,
діяльність і розміщення яких технологічно і територіально обумовлені.
Найважливішими межотра-слевыми промисловими комплексами є: паливноенергетичний, металургійний, машинобудівний, лесопроизводственный.
Окремі галузі, взаємодіючи між собою, утворюють складні
народногосподарські комплекси. Наприклад, харчова і легка промисловість,
використовуючи сільськогосподарську сировину, роблять продукти харчування
і товари народного споживання, забезпечуючи ними населення.
Структура промислового виробництва, т. е. співвідношення галузей, в
Україні увесь час змінюється. Так, впродовж останнього десятиліття поступово
зростає доля машинобудування, деревообробної і целюлозно-паперової
промисловості і зменшується доля чорної металургії, харчової, хімічної,
нафтохімічної промисловості. Досить стабільна доля електроенергетики і
промисловості будівельних матеріалів.
Нині в Україні працюють державні і недержавні підприємства. Більшість
підприємств, які випускають однорідну продукцію або мають між собою тісні
виробничі зв'язки, входять до складу виробничих об'єднань (ПО).
Деякі підприємства і об'єднання утворюють комбінати, де поєднуються
такі виробництва, які або є послідовними стадіями обробки сировини, або
обслуговують один одного, або спільно використовують відходи виробництва.
Товариство зацікавлене у високій ефективності виробництва, яка
визначається співвідношенням готового продукту і витрат(праця, матеріали) на
його виготовлення. Чим менше витрати на випущену продукцію, тим
ефективніше виробництво. Показником ефективності є собівартість.
Собівартість — це витрати підприємства (у грошах) на виробництво і
реалізацію одиниці продукції.
Одним з найважливіших шляхів підвищення ефективності виробництва в
країні є раціональна територіальна організація господарства. Вона передбачає
науково обгрунтоване розміщення взаємозв'язаних окремих галузей і
виробництв на території країни.
Особливою формою територіальної організації господарства, що об'єднує
групу взаємозв'язаних основних галузей і виробництв з допоміжними
обслуговуючими галузями і виробництвами, є територіально-виробничі
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комплекси(ТПК). Джерело: [2]
Заключення та висновки. Нехай це не так вражаюче, як у лідера
російського ринку(X5 Retail Group N.V. — 23% .— "і".), але в компанії ставлять
"цілі по збільшенню об'ємів реалізації продукції під власними торговими
марками практично в два рази за найближчі два роки", а вже на даний момент в
її портфелі чи не найбільша кількість СТМ(у SKU.— "і") на ринку.
Як вважають експерти, показник цього ритейлера відбиває загальну
тенденцію на ринку. "На даний момент доля СТМ у виручці мереж досягає
10% залежно від категорії,— говорить Оксана Горилей, директор Eastern
Consulting Group.— Для продуктів харчування доля менша, ніж для
непродуктової групи. Це досить низький показник в порівнянні з долею СТМ в
західних мережах, де виручка від реалізації продукції СТМ досягає 60%".
За оцінками компанії The Nielsen Ukraine, в Україні доля товарів СТМ у
вибірці мереж складає усього 5,4%, що значно нижче показників в Європі, але
при цьому росте швидкими темпами — 67,4%. Тому ритейлери прогнозують
стійке зростання попиту на "свої" марки. "Український ринок СТМ знаходиться
на етапі первинного формування,— вважає Надія Лубнина.— Тому попит на
товари private label стабільно збільшується".
На думку Оксани Горилей, збільшенню реалізації СТМ також сприяє те,
що "мережі самі здійснюють логістику і забезпечують безперебійну наявність
таких товарів на полицях в найбільш пріоритетних місцях торгових точок —
т.з. золотих полицях(на рівні очей), на касі, а також проводять різні промоакции
і розміщують рекламу СТМ в газетах, на сайтах".
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Abstract. In today's conditions of conducting business activity there are high rates of
development of retail trade in the consumer market of Ukraine. Trade acts as an advanced industry,
it is trade organizations that are extremely oriented domestic producers to maximally take into
account the requests of the company. Now, more than ever before, we are witnessing the emergence
of new forms of retail trade, which is partly due to the increase in purchasing power of the
population. The main task of trading in such conditions is to use these favorable conditions to better
meet the purchasing demand for goods and services.
Keywords: Freight, road transport, quality of transportation, carrier, logistics of
transportation.
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Анотація. Доставка експортної продукції з промислових підприємств несе додаткове
навантаження на транспортні мережі міст. Розглянуті методи зниження руйнівного і
шкідливого впливу транспорту на міську мережу без зниження ефективності промислових
перевезень.
Ключові слова: сітілогістика, зелена логістика, міські вантажні перевезення,
логістика, взаємодія видів транспорту, активні елементи.

Вступ.
Україна здійснює експорт металу в країни світу, так як має великі
потужності для виробництва металопродукції. В основному метал виробляють
такі регіони, як Запорізька, Дніпропетровська, Донецька області. Великі заводи
і бізнес-холдинги за допомогою транспортних компаній здійснюють
перевезення цієї продукції. Перевезення металів вносить значну частину в
формування бюджету України, тому ця тема дуже актуальна для подальшого
розгляду.
Історично склалося, що навколо великих підприємств зростають
поселення, що переростають в міста. Таким чином вивезення готової продукції
автомобільним і залізничним транспортом пов'язаний з перетином міських
доріг загального користування. Особливо гостро у міст стоїть проблема
перевезень промислових вантажів автомобільним транспортом, частина шляху
яких проходить паралельно з рухом пасажирського і особистого
автотранспорту (активних елементів), і проходить через житлові масиви міст.
На залізничному транспорті більш проблемною є шумове навантаження та
гнучкість здійснення перевізного процесу для самих підприємств.
Тому, питання ефективного розподілу вантажних потоків між видами
транспорту і зниження навантаження на мережі доріг міста та екологію є
актуальними проблемами і вимагають детального розгляду і вирішення.
Джерело: [1]
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Основний текст.
Метали і металеві вироби підрозділяються на такі групи: нормальні по
габаритам і вазі; довгомірні, довжина яких більше 8 метрів; великовагові (вага
одного місця понад 3 т).
Сортова сталь розміром до 3 см і тонколистова сталь товщиною до 4 мм
перевозиться в міцних скріплених пачках (пакетах, зв'язках). За погодженням
сторін можна перевозити в пачках сортову сталь розміром до 5 см, а також
листову сталь товщиною до 1 см. Пачки повинні бути міцно обв'язані стрічкою
або дротом мінімум в двох місцях. Пачки металевих листів потрібно
скріплювати сталевою стрічкою в дві скоби.
Розглянемо більш багатоваріантний автомобільний засіб перевезення. Для
перевезення металевих вантажів, застосовуються бортові автомобілі, для
перевезення довгомірних металевих виробів - метали, тягачі, напівпричепи і
причепи-розпуски, для перевезення великовагових листів - тягачі з причепамиваговозами.
Перевезення металу автотранспортом пов'язана з низкою труднощів, які
необхідно враховувати заздалегідь. До них можна віднести:
- Складнощі, що виникають при завантаженні. Метал - важкий вантаж і
про ручне завантаження не може йти мови. У тих випадках, якщо обсяги не
дуже великі, цілком можливе використання пухтовозів, які будуть оснащені
маніпуляторами, або міні-кранами. Під час навантаження дуже великих обсягів
виникає потреба в магнітних і грейферних захопленнях, якими оснащені
стаціонарні крани і екскаватори.
- Нестандартні габарити. Перевіз цілісних конструкцій може стати дуже
складним завданням, що вимагає спеціального транспорту і особливого режиму
пересування по дорогах.
- Негативний вплив навколишнього середовища. Металева продукція,
перебуваючи на відкритому повітрі, досить часто піддається додатковому
забрудненню, що знижує якість металу.
- Контроль якості. Виміри наступних показників – ступінь забруднення,
радіоактивність, чистота сплаву і т. д.
На залізничному транспорті використовуються універсальні полувагони та
платформи, з стандартними методами кріплення та навантаження. Для цього
виду транспорту проблеми більш для самого підприємства ніж для міста, і
пов'язані з неможливістю гнучкого графіку перевезення (графік абсолютно
належить залізниці, із термінами в кілька разів перевищуючими
автоперевезення, а у разі пошкодження уся партія товару повертається на
підприємство і т.п.), з відсутністю достатньої кількості спеціалізованих вагонів
та жорсткою тарифною політикою Укрзалізниці.
Таким чином, розподіл вантажних потоків між видами та типами
транспорту потребує урахування не тільки цінової складової, а також
крітеріальної оцінки екологічності, надійності та гнучкості та інші, для
задовільнення вимог замовника продукції та послуг.
Такі задачі вважаються багатокритеріальними. Тоді для розглянутого
логістичного процесу кількість критеріїв складе 8 одиниць: критерій "вартість",
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критерій "надійність", критерій "час", критерій "кількість", критерій
"найменування і властивості товару", критерій "якість", критерій
"екологічність" і критерій "гнучкість".
Якщо розраховувати кожен із критеріїв по безлічі варіантів, то пошук
рішення буде перевищувати допустимі значення і замість підвищення
ефективності призведе до зворотного результату. Тому пропонується
скористатися одним з методів штучного інтелекту - експертного оцінювання з
накопиченням оцінок і тим самим знань. Тоді по кожному критерію експерти
виставляють оцінки різним видам і типам транспорту для конкретного виду
перевезення. Сума балів дозволить вибрати оптимальний вид і тип транспорту в
даний момент часу. Розподіл вантажопотоку між видами транспорту з
однаковими оцінками, пропонується проводити за критерієм "ціна". В даному
випадку інші критерії виконують роль обмежень. Критерій "екологічність" на
даний момент має тільки фактор престижу компанії і не несе для неї великої
вигоди без державного регулювання та підтримки.
Для автомобільного транспорту основним обмеженням виступить також
навантаження від осі на дорожнє полотно і технічний стан автомобіля. Для
регулювання руху вантажних автомобілів при наявності інтенсивного руху по
міських дорогах, або сформованих пробках і заторах міської мережі необхідно
розглянути три варіанти: перенапрямок потоку машин, блокування вантажного
руху в точках зародження (ворота підприємств) або використання "розумних"
світлофорів на всій мережі міських доріг .
Перенапрямок потоку машин вимагає рішення мережевих завдань пошуку
оптимального маршруту методами "гілок і меж", "Дейкстри" та інших, з
блокуванням складних ділянок на мережі. Блокування вантажного руху
можливо не тільки на "прохідних" підприємств, а й в спеціально відведених для
цього місцях, перед свідомо проблемними ділянками транспортної мережі
міста. Впровадження ж "розумних світлофорів" вимагає державної підтримки і
міського фінансування, тому для вирішення поставлених проблем або не
розглядається, або можливо їх часткове впровадження та вдосконалення
методів використання і роботи. Джерело: [2]
Заключення та висновки .
Були розглянуті проблеми при доставці промислових вантажів
металургійних підприємств через міські транспортні мережі.
В якості основних методів вирішення поставлених завдань доставки
вантажів по транспортної міської мережі запропоновано: використовувати
експертні оцінки для накопичення бази знань, в які включити, крім основних
логістичних, такі критерії як гнучкість і екологічність. Решта додаткових
параметрів розглядати як обмеження.
Запропоновано три варіанти регулювання потоку промислових вантажів на
міській мережі: використання мережевих завдань, блокування транспортних
засобів на спеціальних ділянках або використання "розумних" світлофорів.
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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
Ключові слова: методи збереження матеріальних цінностей,матеріальні втрати,
збереження вантажу, методи захисту вантажу.

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
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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
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логістики.
Було отримано розширене поняття можливості реалізації сигнальноіндикаторного 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.
Література:
1. Адамовский Э. В. Збереження вантажів при перевезенні:
Сер«.Транспорт». 1988. - № 4. - 64 с.
2. W. Moos, R. Jenβen - Timmen. Wertschopfung und Beschaftigung durch
Produktion und Anwendung von Fugetechnik // Schweiβer und Schneiden.- 2005.№ 9.– S. 438 - 443.
References:
1. Adamovsky E. V. die Sicherheit der Güter während des Transports: Sir".Transport."1988. Nummer vier. - 64 S.
2. W. Moos, R. Jenβen - Timmen. Wertschopfung und Beschaftigung durch Produktion und
Anwendung von Fugetechnik // Schweiβer und Schneiden.- 2005.-№ 9.– S. 438 - 443.
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
Key words: methods of preserving material values, material losses, conserving cargo,
methods of protecting cargo.
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Анотація. Транспортування кореспонденціі та листування проводиться практично
всіма видами транспорту, різниця лише в швидкості, цілісності та вартості послуги. Ці
фактори завжди буди головним, по яким можна було оцінити, якість фірми, яка
представляє послугу транспортування.
Ключові слова: швидкість транспортування, експрес-доставки, Нова Пошта

Вступ.
Швидкість доставки, цілісність та вартість, головні фактори, при яких
можна оцінити якість фірми, яка представляє послугу транспортування. До
деякого часу, основну нішу, на цьому ринку, займала державна пошта
«Укрпошта» (треба зазначити, що у даній статі ми розглядаємо ситуацію яка
склалась в Україні) , але за такий довгий час, вона зробила собі імідж
«повільної та ненадійної». Тому не дивно, що зараз більш популярними є
приватні фірми, які пропонують послугу експрес-доставки.
Експрес-доставка або експрес-пошта – послуга прискореної доставки
поштових відправлень, за яку вноситься додаткова оплата, яка забезпечує більш
швидку доставку адресату. Однією з таких, сучасних фірм, яка пропонує велику
швидкість доставки, гарантії цілісності під час транспортування та лояльні ціни
для своїй клієнтів, є фірма «Нова Пошта». Джерело: [1]
Основний текст.
«Нова Пошта» — українська компанія, заснована у 2001 році, що надає
послуги експрес-доставки документів, вантажів і посилок для фізичних осіб та
бізнесу. Мережа «Нова пошта» складається з 5288 відділень, 1400 поштоматів
для видачі/прийому посилок та 37 сортувально-перевантажувальних терміналів.
За 2018 рік компанія доставила по Україні понад 174 млн відправлень.
У 2016 році американське видання Inc. включило компанію «Нова пошта»
до рейтингу топ-5000 європейських компаній, що демонструють найшвидший
темп розвитку. Станом на 2017 рік «Нова пошта» разом із державною
компанією «Укрпошта» є безумовними лідерами на ринку доставки та
електронної комерції України.
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Основна послуга – організація перевезення відправлень територією
України.
Типи основної послуги:
• «Адреса–Адреса» –приймання відправлення за адресою Відправника та
доставка цього відправлення до адреси Одержувача.
• «Відділення–Відділення»–приймання відправлення від Відправника у
відділенні в місті Відправника та видача цього відправлення Одержувачеві у
відділенніабо в поштоматів місті Одержувача.
• «Адреса–Відділення»–приймання відправлення за адресою Відправника
та видача цього відправлення Одержувачеві у відділенні або в поштоматі в
місті Одержувача.
• «Відділення–Адреса»–приймання відправлення від Відправника у
відділенні в місті Відправника та його доставка цього відправлення на адресу
Одержувача.
Для транспортування посилок, кореспонденції та листування, « Нова
Пошта» використовує автомобільний транспорт. Треба зазначити, у Нової
пошти є декілька типів відділень, а саме:
 Поштові відділення – відділення, у яких приймається або видається
посилки , вантаж та інші, вагою до 30 кг. (потрібно зазначити що вага, може
бути я фактична, так і об’ємна)
 Вантажні відділення - відділення у яких приймається або видається
посилки, вантаж та інші, вагою до 1000 кг
 Parcel Shop – зручний формат відділення який розміщує пункти
приймання або видачі посилок вагою до 15 кг, у торгівельних центрах, або в
супермаркетах.
Враховуючи ці особливості відділень, та можливі труднощі при
завантаженні, або вивантаженні посилок, Нова Пошта використовує різні авто,
але обрати одну модель автомобіля або декілька дуже важко. У цьому випадку,
залишається лише підлаштовуватися під самі відділення, а також враховувати
деякі технічні характеристики авто, а саме:
o витрати палива
o вантажопідйомність та загальний об'єм кузова
Розглянемо декілька варіантів авто з автопарку нової пошти ( для
поштових відділень):
1. Hyundai HD35
o витрати палива - 13л. на 100 км
o вантажопідйомність та загальний об'єм кузова - 3500 кг, 25.2 м3
2. Mercedes-Benz Atego 815
o витрати палива - 14.5 л. на 100 км
o вантажопідйомність та загальний об'єм кузова - 4100кг, 32.3 м3
3. Mitsubishi Canter FE85DE 4.9 МТ
o витрати палива – 15.6 л на 100 км
o вантажопідйомність та загальний об'єм кузова – 5400кг, 48.9м3
Джерело: [2]
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Заключення та висновки .
Було розглянуто принципи Вдосконалення системи транспортного
обслуговування та збереження кореспонденцій та листувань і механізм їх
реалізації в роботі підприємства «Нова Пошта».
Література:
1. Garrido Azevedo S., Ferreira J., Ferreira L. The Role of logistics’ information
and communication technologies inpromoting competitive advantages of the firm,
January 2007. URL: mpra.ub.uni-muenchen.de/1359/.
2. A. Gunasekarana, C. Patelb, Ronald E. McGaugheyc. A framework for supply
chain performance measurement // Int. J. Production Economics. 2004. No87.
pp.333–347.
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Abstract. Transportation of correspondence and correspondence is carried out practically by
all means of transport, the difference is only in speed, integrity and cost of service. These factors
will always be the most important in assessing the quality of the transportation service company.
Keywords: shipping speed, express delivery, Nova Poshta
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Анотація. Одним з основних джерел забруднення атмосферного повітря міст є
автомобільний транспорт. Зменшення частки впливу вихлопних газів на повітряний басейн
міста може бути досягнуто за рахунок переходу на використання транспортних засобів і
палива екологічних стандартів «Євро-6». Матеріали та методи. У статті розглядаються
технічні норми стандартів «Євро», згубний вплив вихлопних газів як на повітряний басейн
міста так і на людей в часності.
Ключові слова: екологія, ЄВРО 6, Scania, вихлопні гази.

Вступ
В даний час одним з основних джерел забруднення середовища міст є
транспорт. Скорочення транспортних забруднень в великих містах - гостра
проблема великих міст, особливо промислових. Особливо гостро наслідки
транспортних забруднень проявляються в містах-мегаполісах і областях, що
характеризуються інтенсивним рухом. Однією з точок, де перетинаються всі
перераховані вище фактори є місто Маріуполь.
Основний текст
Специфіка розташувань підприємств міста (передбачалася економія в
транспортних витратах, як під час будівництва в 30-х роках, так і під час
подальшої експлуатації) привело до того, що згідно з розою вітрів, в основному
всі викиди відносяться до центральних районів Маріуполя. Стан цієї проблеми
стабілізує лише висока інтенсивність цих вітрів і географічна «рівність»
рельєфу, що не дозволяє довгий час накопичуватися забруднювачам. Також
через місто проходять транспортні потоки підприємств, які впливають на
екологічну картину міста. Транспортні забруднення атмосфери вносять свою
лепту в долю валового викиду. Його шкідливі, в тому числі канцерогенні,
речовини створюють небезпечні концентрації. Через викидів на рівні дихання
вони набагато небезпечніше промислових і енергетичних поллютантов, що
розсіюються високими трубами на великі відстані [1, 2,].
Згідно відомостям наданим ВООЗ (Всесвітня організація охорони
здоров'я), в найближчі роки автомобільний транспорт буде продовжувати
усугубляти вплив на забруднення повітряного середовища і в містах
Європейського регіону. За наявними оцінками, 100 тис. випадків тяжких
захворювань в рік в цих містах можуть бути пов'язані з забрудненням
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атмосферного повітря. При цьому значначастина цихвипадків та цілого ряду
інших несприятливих наслідків для здоров'я пов'язана з забрудненням повітря
від роботи транспортних засобів [12, 15,]
Перевагиекологічного стандарту «Євро-6»
Обрано автомобіль Scania R440, який оснащений двигуном стандарту
ЄВРО - 6 і є оптимальним, як по ціновій категорії, так і по пристосованості до
виконання необхідного спектра завдань. Екологічним стандартам «Євро», що
регулює вміст шкідливих речовин у вихлопних газах автотранспорту, вже
більше 25 років. Щоб знизити викиди, автовиробники вдосконалять двигуни,
паливні і вихлопні системи, в тому числі за рахунок додаткової фільтрації.
Нафтопереробним же підприємствам необхідно підвищувати якість бензину і
дизпалива, знижуючи в них зміст різних забруднюючих речовин (наприклад,
сірки).Перший базовий стандарт був введений в 1988 р і пізніше отримав назву
«Євро-0». З тих пір нормативи підвищувалися майже кожні три-п'ять років, і з
вересня 2016 року в Європі діє «Євро-6» (правда, цей стандарт підвищує
екологічність тільки дизпалива, а бензин залишає на рівні «Євро-5»). Основна
проблема на сьогоднішній день полягає навіть не в самих автомобілях, а в
якості палива. Паливо стандарту «Євро-6» має високе октанове число, за
рахунок якого при згорянні знижується ймовірність детонації і знижується
вібрація і шум. При використанні палива, що відповідає стандарту «Євро-6»,
знос двигуна автомобіля значно зменшується. У систем нейтралізації, що
відповідають за очищення відпрацьованих газів, збільшується термін
експлуатації при більш повному згорянні паливо-повітряної суміші. Крім
очевидного екологічного ефекту, якісне паливо «Євро-6» підвищує і
експлуатаційні якості двигунів. Таке паливо значно уповільнює процес старіння
моторного масла і уповільнює процеси утворення нагару в середньому на 60%
протягом 15 тис. Км пробігу.
Забруднення навколишнього середовища від дорожнього руху залежить,
зокрема від інтенсивності руху, швидкості руху, наявності розгнів і гальмувань,
складу руху, прямолінійності дороги і природних умов уздовж дороги [5].
Більше 50% СО, що надходить в атмосферу, припадає на частку
автотранспорту. При поганому покритті доріг, на перехрестях, при роботі
двигуна на холостому ходу, гальмуванні або прискоренні концентрації СО
зростає в 2,5-4 рази. Влітку СО накопичується в зелених зонах житлових
кварталів, закритих дворах. Середня тривалість перебування СО атмосфері
близько двох місяців [6].
Значна зміна забруднення навколишнього середовища досягається за
рахунок переходу до більш високим екологічним стандартам використовуваних
палив. Перехід до стандарту «Євро-6» гарантує зменшення викидів. Зменшення
викидів забезпечується двома факторами - підвищенням екологічності двигуна і
використанням системи нейтралізації відпрацьованих газів. Застосування
палива стандарту «Євро-6» зменшує «димність» відпрацьованих газів
автомобіля, знижує викид продуктів згорання (твердих частинок, оксидів азоту,
оксиду вуглецю, вогнетривких вуглеводнів. Переклад автопарку підприємств на
стандарти ЄВРО 6 покликаний боротися з наслідками вихлопних газів. Як і
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колишні стандарти, норми Євро-6 регламентують кількість шкідливих речовин
у вихлопних газах: оксид азоту (NOx), чадний газ (CO), вуглеводні (THC і
NMHC) і тверді домішки в атмосфері (PM). Побічним ефектом заходів що до
зниження викидів є зниження діоксидувуглецю CO2 і витрати палива. Однак
вперше в регламенті прописаний і параметр, який в Європі давно є одним з
ключових в таблиці технічних характеристик автомобіля. Мова про середню
кількість викидається вуглекислого газу. Згідно з нормами Євро-6, автомобіль
не повинен випускати понад 130 м CO2 на 1 км шляху). Крім цього, паливо
даного стандарту має наступні виявлені вище переваги: покращує процес
згорання палива; знижує ступінь корозії;запобігає детонацію;зменшує витрату
палива; полегшує запуск двигуна;знижує рівень шуму і вібрації;продовжує
термін служби обладнання.
Екологічний стандарт «Євро-6» задає вимоги до токсичності що
викидаються в повітря речовин і затверджує норми що до вмісту в газах
вихлопних небезпечних речовин: CO - до 0,8 г / км; CH - до 0,05 г / км;NOyдо0,06г / км.
Висновки
Необхідність в «очищенні» повітряного басейну міста очевидна, й
відновлення автомобільного парку, за рахунок переходу на двигуни стандарту
ЄВРО-6 безперечно сприятливо впливають. У статті розглянуто вплив
вихлопних газів на організм людини і запропонований шлях зменшення частки
шкідливих складових цих газів. Так само вибраний оптимальний автомобіль
для оновлення парку підприємств.
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Анотація. На основі холістичного підходу розроблено феноменологічну Fuzzy-модель
бурової насосної установки як багатовимірного нелінійного об’єкта керування, що
функціонує за умов невизначеності під впливом завад. Показано, що запропонована модель є
доповненням до класичної аналітичної моделі і її впровадження дасть змогу підвищити
ефективність розв’язання задач ідентифікації, оцінювання і контролю в режимі реального
часу. За результатами досліджень зроблено висновок, що заснована на базі правил Мамданітипу статична Fuzzy-модель бурової насосної установки ефективно інтерполює
залежність між контрольними точками витрато-напірної характеристики бурової
насосної установки, дозволяючи моделювати тиск на вході у свердловину для невідомих
початкових умов і використовувати Fuzzy-модель як надлишковість на основі знань для
контролю тиску на вході у свердловину.
Ключові слова: Fuzzy-моделювання, багатовимірний нелінійний процес, бурова насосна
установки, витрато-напірна характеристика, ідентифікація, оцінювання, контроль.

Вступ.
Fuzzy Logic (FL) була створена професором Лотфі Заде (США) у другій
половині 20 століття й увійшла у 21 століття повноправною складовою
автоматики. Сучасні системи автоматичного керування використовують FL як
засіб підвищення їх ефективності та швидкодії. Моделі, засновані на методах
FL все більше застосовуються як альтернатива або доповнення до класичних
аналітичних моделей складних об’єктів керування. Це обумовлено тим, що
алгоритми FL придатні для моделювання залежностей між вхідними і
вихідними змінними процесів, які характеризуються такими особливостями як
багатовимірність, висока динамічність та суттєва нелінійність. У таких
випадках застосування FL слугує для ідентифікації, оцінювання та контролю
стану процесів. Окрім цього, застосування FL сприяло бурхливому розвитку
інтелектуальних обчислювальних систем керування, в основу яких покладені
нечіткі семантичні зв’язки типу and та or.
Публікація присвячена застосуванню FL для моделювання витратонапірних характеристик бурових насосів у процесі буріння свердловини.
Обраний приклад процесу характеризується високою динамічністю і сильною
нелінійністю. Параметри гідравлічної системи промивання свердловини
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змінюються оператором поінтервально відповідно до програми, закладеної у
проекті спорудження свердловини. Традиційно ідентифікація витрато-напірних
характеристик насосів, як задача отримання оптимальних у сенсі вибраного
критерію оцінок векторів стану насосу, здійснюється на основі обробки
паспортних даних або фактичних значень характеристик насосів. Проте, під час
вирішення задачі має місце невизначеність в апріорній інформації, яка
викликана так, що гідравлічна система промивання свердловини, як об’єкт
керування має структуру і параметри, що розвиваються у часі. Окрім цього, сам
процес промивання свердловини відбувається під впливом різного типу завад,
недосяжних для вимірювань: гірничого тиску, температури, аномально високих
або низьких пластових тисків, поглинання бурового розчину, обвалювання
стінок свердловини та ін.
Існуючі методи моделювання та алгоритми ідентифікації витрато-напірних
характеристик насосів, що мають доведену збіжність, вимагають або
розширення вектору стану бурового насосу за рахунок включення у нього
невідомих значень елементів матриці завад, або застосування алгоритмів
стохастичної апроксимації. Останні суттєво залежать від розмірності системи
або взагалі непридатні у реальних умовах буріння свердловини внаслідок
великої розмірності коваріаційної матриці завад, недостатньої кількості
інформації та ін. Слід відзначити, що застосування розширеного вектору стану
бурового насосу в алгоритмах ідентифікації першого типу веде практично до
подвоєння розмірності стану бурового насоса. Водночас алгоритми
стохастичної апроксимації мають недостатню збіжність. При цьому із
збільшенням розмірності матриці завад швидкість їх збіжності значно
зменшується.
Отже, на даний час актуальною науково-прикладною задачею є
розроблення нового Fuzzy-методу моделювання та ідентифікації витратонапірних характеристик бурових насосів, який був би вільним від вказаних
вище недоліків.
Основний текст.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблеми
моделювання та ідентифікації витрато-напірних характеристик бурових насосів
(двопоршневих двобічної дії і трипоршневих однобічної дії) приділяють увагу
багато вітчизняних та іноземних науковців [1÷7 та ін.]. Особливістю роботи
цих насосів є застосування підпірних відцентрових насосів, що створюють у
всмоктуючих камерах бурових насосів надлишковий тиск. За рахунок цього
збільшується коефіцієнт подачі і частота ходів поршнів. Використання
підпірних насосів сприяє також зменшенню коливань у гідравлічній системі.
Воно дуже ефективне під час перекачування бурового розчину з великим
вмістом повітря і газу. До сьогодні електропривод підпірних насосів, що
застосовують на бурових установках на 70% є нерегульований [2,3]. Слід
відзначити, що у практиці буріння свердловин за кордоном, перехід на
трипоршневі бурові насоси в основному здійснюється для бурових насосів
великої потужності, що розраховані на великий тиск [4]. За кордоном бурові
установки обладнуються трипоршневими буровими насосами однобічної дії. У
ISSN 2410-6615

91

www.sworld.education

SWorldJournal

Issue 2 / Part 1

порівнянні з двопоршневими буровими насосами двобічної дії за однакової
потужності, вони мають значні переваги: зменшення ваги, габаритів у 2 рази;
зменшення нерівномірності подачі у 2 рази; нерівномірність тиску зменшена у
5-6 разів; зменшення кількості змінних деталей у 1,3÷1,4 рази. Число ходів у
трипоршневих бурових насосів може досягти 120÷185 ходів за хвилину, проти
60÷80 – у двопоршневих. Найбільш ефективне є застосування трипоршневих
бурових насосів для буріння глибоких свердловин у складних геологічних
умовах і на морі [5,67].
Теоретичні основи керування очищенням вибою свердловини при бурінні
закладені у роботах [8-12]. Доведено [9], що головним принципом керування
очищенням вибою свердловини, що буриться, є роздільне керування кожним із
трьох різних за своєю фізичною природою процесів очищення: очищення
поверхні вибою, очищення привибійної зони й очищення озброєння долота.
Різноманітні геолого-технічні умови поглиблення свердловин обумовлюють
домінування одного із названих процесів у кожному конкретному випадку.
Наприклад, при високих диференційних тисках переважає перший процес
очищення. При незначних тисках, особливо при промиванні свердловин водою,
домінуючим є другий процес очищення. При бурінні у м’яких в’язких породах
на великих глибинах доміную третій процес очищення. Проте, практично не
зустрічається умов буріння, при яких вплив усіх трьох процесів однаково
суттєвий. Відзначимо, що незалежно від конструкції долота, очищення вибою
свердловини здійснюється потоком промивальної рідини з певним тиском у
гідравлічній системі.
Наукові погляди на роль бурових насосів у системах автоматизації
управління бурінням свердловин представлені у працях [13,14 та ін.]. У даний
час технологія буріння спрямована на скорочення непродуктивного часу під час
проведення бурових робіт шляхом введення оперативних гарантій
безпосередньо на буровому обладнанні. Світовий досвід створення ефективних
гідравлічних промивальних систем для буріння свердловин на нафту і газ та
способи їх реалізації знайшли своє відображення у працях [15,16 та ін.]. Однак
процес адаптивного керування промиванням свердловин, функціонування якого
засноване на автоматичній ідентифікації витрато-напірних характеристик
бурових насосів, не набув належного поширення. Водночас, у працях,
зазначених вище авторів, не приділяється увага питанням моделювання та
автоматичної ідентифікації витратно-напірних характеристик бурових насосів
та використанню їх в адаптивних системах керування. Проте, саме від цього
значною мірою залежить зменшення термінів та вартості будівництва
свердловин.
Аналітичний огляд робіт [1÷16], пов’язаних з проблемою моделювання та
ідентифікації витратно-напірних характеристик бурових насосів, показав, що у
розробках і промислових реалізаціях систем автоматичного керування
промиванням свердловин досягнуто нові позитивні результати. Проте,
проблеми моделювання та ідентифікації реальних витрато-напірних
характеристик бурових насосів практично не досліджувалися і не отримали
відповідної промислової реалізації.
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Аналізування технологічних особливостей процесу промивання
свердловин дозволило визначити, що АСКТП-буріння повинна вирішувати
завдання моделювання та ідентифікації витратно-напірних характеристик
бурових насосів у реальному часі. Необхідність створення підсистеми
автоматичної ідентифікації витратно-напірних характеристик бурових насосів
обумовлена відсутністю адекватного математичного опису витратно-напірних
характеристик через специфічні особливості процесу промивання свердловини:
апріорна та поточна невизначеність щодо параметрів і структури системи
промивання свердловини (збільшення глибини, температури, гірничого тиску
та ін.), нелінійність об’єкта керування, безперервність процесу промивання,
наявність суттєвих шумів у вимірювальних каналах та ін.
Проведений аналіз дозволяє зробити аргументовані висновки, що задача
моделювання та автоматичної ідентифікації витрато-напірних характеристик
бурових насосів у реальному часі вирішується шляхом застосування методів
Fuzzy-Logic й оброблення сигналів у реальному часі на основі комп’ютерноінтегрованих технологій. Тож обрана тема наукового дослідження є актуальною
на сучасному етапі реалізації стратегії світового розвитку «Industry.4.0» та
розвитку сектора економіки UPSTREAM.
Мета і завдання досліджень. Метою роботи є підвищення ефективності
автоматичного керування буровими насосами шляхом застосування нового
методу та засобів моделювання та ідентифікації витратно-напірних
характеристик при дотриманні встановлених обмежень незалежно від типу
приводу, який встановлюється для приведення їх у дію. Досягнення
поставленої мети здійснюється вирішенням таких основних завдань:
• аналіз сучасного стану досліджень моделювання та ідентифікації
витратно-напірних характеристик бурових насосів;
• встановлення зв’язків тиску бурового розчину з витратою;
• розроблення методу Fuzzy-моделювання та ідентифікації витратонапірних характеристик бурових насосів;
Об’єктом дослідження є процес керування промиванням свердловини під
час їх поглиблення, що здійснюється в умовах несподіваних подій за умов
апріорної та поточної невизначеності та апріорі невідомих неконтрольованих
збурювальних дій.
Предметом дослідження є моделі і методи ідентифікації витратнонапірних характеристик бурових насосів.
Методи дослідження. В основу досліджень покладено методи Fuzzy-Logic
для створення моделі бурового насосу.
Результати досліджень.
Складність моделюванні витратно-напірних характеристик бурових
насосних установок обумовлена сильною нелінійністю процесу нагнітання
бурового розчину у свердловину, швидкою зміною динаміки процесу,
нечіткістю параметрів, обмеженістю діапазону вимірювань.
На практиці застосовують емпіричні та полуемпіричні методи
математичного опису технічних гідравлічних систем промивання свердловин
(ТГСПС), що ґрунтуються на експериментальних даних та знаннях спеціалістівISSN 2410-6615
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експертів. Головним недоліком цих методів є жорсткий зв’язок з конкретними
геолого-технічними умовами буріння свердловини та неточність в емпіричних
розрахунках та моделях, яку важко оцінити звичайними математичними
методами.
Оскільки бурові насоси є об’єктами, що функціонують за умов апріорної та
поточної невизначеності щодо параметрів і структури об’єкта гідравлічної
системи, розглянемо модель витратно-напірної характеристики в базисі FuzzyLogic [17,18] (рис. 1).

Рис. 1. Дискретна МІ-SО-фазі-модель бурового насоса:
Q – витрата бурового розчину; γ - питома вага бурового розчину; р – тиск на
вході в свердловину; х(k) – n-вимірний вектор входів; Q(k), γ(k) – вхідні
дискретні часові послідовності; p(k) – вихідна дискретна часова послідовність,
р(1), р(2),…, р(k); k-дискретний поточний час
Fuzzy-model бурового насоса заснована на базі знань, що синтезована на
засадах досвіду експертів та результатів експериментальних досліджень. Для
математичної формалізації експертної інформації застосована теорія FL. При
цьому вхідні (Q, γ) і вихідні (р) параметри моделі насоса описується за
допомогою лінгвістичних змінних.
Як вхідні параметри системи нечіткого виводу розглядатимемо 2 нечіткі
лінгвістичні змінні: «витрати бурового розчину» і «густина бурового розчину»,
а вихідний параметр – нечітка лінгвістична змінна «тиск на вході у
свердловину».
Для дослідження вибрані такі діапазони зміни вхідних і вихідних
параметрів насоса У8-6МА з приводом СДБО-99/49-8 потужністю 1260 кВт:
• густина бурового розчину γ ∈ [0,8÷2,55] г/см3;
• витрата бурового розчину в нагнітальній лінії Q∈ [10÷60] дм3/c;
• тиск нагнітання бурового розчину у свердловину р ∈ [1÷25] МПа.
Кількість термів, яка потрібна для фазифікації досліджуваних параметрів у
межах допуску, визначена за формулою [19]:
 max xi − min xi 
 + 1,
mi = 2
(1)
R
i


де max xi, min xi – максимальне і мінімальне значення контрольованих
параметрів Q, p, γ;
Ri – розмах контрольованого параметру, який визначається
експериментально як різниця між найбільшим і найменшим значеннями
контрольованого параметру за декілька вимірів (табл. 1).
Враховуючи середні значення розмахів Rp = 0,66 МПа, RQ = 7,2 дм3/с, що
були визначені експериментально, а також нормальний закон розподілу
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функцій контрольованих параметрів у межах їх розмахів, вибрали функції
належності трикутної форми і кількість термів 7. Перевагою трикутної форми є
простота обчислень значень функції належності. Недоліком є порушення
неперервної похідної у точці максимуму. Ансамбль функцій належності
наведено на рис. 2.
Таблица 1
Розмахи контрольованих параметрів і необхідна кількість термів
Контрольований параметр
назва
параметру
Тиск
нагнітання
бурового
розчину, МПа
Витрата
бурового
розчину, дм3/с

верхня межа
вимірювання

Межа допустимих
значень зведеної основної
похибки вимірювання
фізичної величини, %
каналу
каналу
вимірювання реєстрації

Розмах відносно
середнього
значення
контрольованого
параметру

Необхідна
кількість
термів

7

7

19,45

± 1,5

± 2,0

рmin = 18,
рmax = 20,
Rp = 0,66

29,5

± 1,5

± 2,0

Qmin = 20,
Qmax = 40,
RQ = 7,2

Рис. 2. Ансамбль функцій належності
В основу бази знань покладено набір вербальних висловлювань експерта.
Правила регулюють взаємозв’язки даних фазифікації з даними логічної
обробки і є чіткими висловлюваннями. Операції if (антецедент) then
(консеквент) працюють з нечіткими даними. Тому, хоча правила і є чіткими,
результат можна отримати тільки нечіткий. Набір логічних висловлювань, що
були сформульовані експертами у вигляді правил Мамдані-типу, наприклад,
R18: if (γ is NS) and (Q is M) then (p is PS), зведено у базу правил, що наведена у
табл.2.
Множина значень лінгвістичних параметрів складається з семи термів: М –
середнє, PS – позитивне мале (вище середнього), PM – позитивне середнє
(велике), PB – позитивне велике (дуже велике), NS – негативне мале (нижче
середнього), NМ – негативне середнє (мале), NB – негативне велике (дуже
мале).
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Таблица 2
Повна база правил Мамдані-типу для бурової насосної установки
Q
р
NB
NM
NS
M
PS
PM
PB
PS
PS
M
NS
NS
NM
NB
NB
PM
PM
PS
M
NS
NS
NM
NM
PB
PM
PM
PS
M
NS
NS
NS
PB
PB
PM
PM
PS
M
NS
M
γ
PB
PB
PB
PM
PM
PS
M
PS
PB
PB
PB
PB
PM
PM
PS
PM
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PM
PB
Отже, база правил Fuzzy-моделі бурової насосної установки використовує
49 локальних правил, які виражаються як кон’юкції значень вхідних фаззіпараметрів Q, γ.
Для реалізації процесу нечіткого моделювання у середовищі Matlab
скористаємося спеціальним пакетом розширення Fuzzy Logic Toolbox. Процес
розробки системи нечіткого виводу в інтерактивному режимі для бурової
насосної установки містить такі послідовні дії:
• викликати редактор системи нечіткого виводу FIS, для чого у вікні
команд набрати ім’я відповідної функції fuzzy. Ця функція дає змогу задавати
та редактувати на високому рівні властивості системи нечіткого виводу – число
вхідних і вихідних змінних, тип системи нечіткого виводу, метод дифазифікації
та ін.;
• після виконання команди fuzzy отримали графічний інтерфейс редактора
Fuzzy Logic Designer: model (рис.3).

Рис.3. Графічний інтерфейс редактора Fuzzy Logic Designer: model, що
викликаний функцією fuzzy та команди меню Edit→Add Variable…>Input
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Для визначення термів вхідних і вихідних змінних нашої системи нечітого
виводу і їх функцій належності скористаємося редактором функцій належності
для питомої ваги бурового розчину γ (рис. 4), витрати бурового розчину Q
(рис.5) і тиску на вході у свердловину р (рис.6).

Рис. 4. Графічний інтерфейс редактора функцій належності після завдання
першої вхідної змінної «густина бурового розчину» для системи нечіткого
виводу «модель»
Для другої вхідної змінної залишаємо 7 термів.

Рис. 5. Графічний інтерфейс редактора функцій належності після завдання
другої вхідної змінної «витрата бурового розчину»
Для вхідної змінної «тиск на вході у свердловину» вибираємо також 7
термів і задаємо параметри відповідних функцій належності (рис. 6).
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Рис. 6. Графічний інтерфейс редактора функцій належності після завдання
вихідної змінної «тиск на вході у свердловину» для системи нечіткого
виводу «модель»
Тепер задамо 49 правил для системи нечіткого виводу, що розробляється.
Для цієї мети скористаємося редактором правил системи Matlab. Графічний
інтерфейс редактора правил після завдання усіх 49 правил нечіткого виводу
зображено на рис. 7.

Рис. 7. Графічний інтерфейс редактора правил після завдання бази правил
для системи нечіткого виводу «модель»
Тепер виконаємо оцінку побудованої системи нечіткого виводу для задачі
побудови моделі бурової насосної установки. Для загального аналізу
розробленої нечіткої моделі побудуємо поверхню р(γ, Q) нечіткого виводу (рис.
8).
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Рис. 8. Візуальна поведінка нечіткого виводу для системи нечіткого
виводу «модель»
Дана поверхня нечіткого виводу дозволяє встановити залежність значення
вихідної змінної р від значень вхідних змінних нечіткої моделі γ і Q. Вона є
основою для програмованого контролера для реалізації відповідного алгоритму
керування.
Заснована на базі правил Мамдані-типу статична Fuzzy-модель витратонапірної характеристики бурової насосної установки дозволяє моделювати тиск
на вході у свердловину для невідомих початкових умов і використовувати її для
контролю тиску на вході у свердловину. Це важливо тому, що незадовільний
режим подачі бурового розчину веде до того, що гідравлічний потік з
неприпустимо великою енергією починає активно розмивати стінки
свердловини.
Створення системи автоматичного керування бурової насосної установки
дозволить усунути вказані недоліки. Задача керування витратою промивальної
рідини є підзадачею загальної проблеми оптимального керування процесом
буріння нафтових і газових свердловин. В основу синтезу такої системи слід
покласти залежність між гідравлічною потужністю бурового розчину на долото
Nд , масою колони бурильних труб Fк і механічною швидкістю буріння Vм [20].
Наближено зв’язок між потужністю гідравлічного потоку на долоті Nд і усією
потужністю гідравлічного потоку Nг, яку створює насосна установка,
представлений у такому вигляді:
Nд = Nг – Кгм Fк ,
(2)
де Кгм – коефіцієнт, що залежить від гідромеханічних властивостей бурового
розчину.
Оскільки між Nд і Vм існує практично лінійна залежність [20], то з метою
забезпечення квазіоптимального режиму подачі бурового розчину у
свердловину слід стабілізувати різницю
erбр (t) = Nд – Км Vм → 0,
(3)
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де Км – коефіцієнт зв’язку, який залежить від геометричних параметрів і
механічних властивостей долота.
Оскільки величину Nд безпосередньо виміряти неможливо, то можна
скористатися формулою (2) й оцінити Nг за формулою
Nд = Кн nн р ,
(4)
де Кн – коефіцієнт, що залежить від геометричних параметрів бурового насосу;
nн – частота обертання валу приводу бурового насосу;
р – тиск бурового розчину на виході із насоса.
Отже, при відомому коефіцієнті Кгм (2) усі величини, від яких залежить Nд,
можуть бути оцінені за допомогою відповідних давачів. Тоді
erбр(t) = Кн nн р(t) – Кгм Fк (t) – Км Vм (t) = 0.
(5)
Закон керування має забезпечити з певною точністю виконання умов (5) і
(3). Такий закон може бути реалізований ПІ-регулятором. Вхідним сигналом
ПІ-регулятора є сигнал erбр(t) (5). Стабілізація його erбр (t)≡0 забезпечать
близький до оптимального режим роботи системи керування буровою
насосною установкою. Проте, спрощений оптимальний зв’язок (5) не враховує
у повній мірі усіх факторів, що впливають на оптимальну роботу таких систем.
Тому слід додатково передбачити можливість роботи системи керування з
мікропроцесором, який може більш повно вирішити задачу оптимізації.
Отже, оптимальний режим буріння досягається не тільки за рахунок
оптимізації осьового зусилля на долото F та частоти обертання долота n, але й
за рахунок оптимізації гідравлічної потужності на долоті Nд. При цьому процес
буріння буде квазіоптимальним, якщо він відбувається при максимально
допустимому навантаження на долото Fmax або при (Vм)max, яка визначається
гідравлічною потужністю на долоті Nд при зусиллях F, менших максимально
допустимих.
Такий квазіоптимальний режим буріння можна реалізувати за допомогою
адаптивної системи керування приводом бурової насосної установки і
адаптивного регулятора подачі долота.
Висновки.
Заснована на базі правил Мамдані-типу статична Fuzzy-модель бурової
насосної установки інтерполює залежність між контрольними точками витратонапірної характеристики бурової насосної установки, що дозволяє моделювати
тиск на вході у свердловину для невідомих початкових умов і використовувати
Fuzzy-модель як надлишковість на основі знань для вимірювання тиску.
FL може ефективно застосовуватися для синтезу Fuzzy-моделей, що
описують процеси з суттєвою нелінійністю і високою динамічністю. Моделі на
основі правил доцільно застосовувати як альтернативу або надлишковість до
класичних аналітичних моделей для задач ідентифікації, оцінювання і
контролю стану нелінійних процесів.
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Abstract. Based on a holistic approach, we have developed a phenomenological Fuzzy model
of a drilling rig as a multidimensional nonlinear control object that operates under uncertainty
under the influence of noise. It is shown that the proposed model is a complement to the classic
analytical model and its implementation will increase the efficiency of solving the problems of
identification, evaluation and control in real time. The study concludes that based on the Mamdanitype rules, the static Fuzzy drilling rig model effectively interpolates the relationship between the
drilling pump control points of the drilling rig, allowing simulated inlet well pressure for unknown
Fuzzy wells to unknown start-ups. model as knowledge-based redundancy to control wellhead
pressure.
Keywords: Fuzzy-modeling, multidimensional nonlinear process, drilling pump installation,
flow- pressure characteristic, identification, estimation, control
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Abstract. The paper proposes a method that can be used in solving problems of oil and gas.
Standard methods sometimes cannot have good results because of lack of computer power.
Moreover, it takes a long time to complete your modeling. Cloud computing can solve this problem
using powerful remote servers.
Keywords: cloud computing, modeling, nanosystem, nanostructures.

Theoretical modeling and simulation play an important role in understanding the
subtle and complex behavior of nanostructures. Atomic simulations can capture the
microscale mechanism of nanostructures, but they are limited to very small systems
due to their computational cost.
Nanostructure modeling is the computation of the positions and orbitals of
atoms in arbitrary nanostructures [1].
Accurate atomic-scale quantum theory of nanostructures and nanosystems
fabricated from nanostructures enables precision metrology of these nanosystems and
provides the predictive, precision modeling tools needed for engineering these
systems for applications including advanced semiconductor lasers and detectors,
single photon detectors, etc [2].
The progress of computer modeling of nanostructures depends very much on the
power of existing computers and the efficiency of computational algorithms. To
calculate complex nanosystems, such as nanorobots, consisting of billions of atoms, a
computer needs to calculate a huge number of equations of quantum mechanics. This
process can take from a few minutes to tens or even hundreds of years.
Therefore, it is expedient to use cloud computing for precise nanosystem
modeling, which allows reducing the time of computing by using powerful remote
servers. This allows researchers and engineers to save money on the powerful data
centers, and use existing ones, paying only for the used computing time.
Cloud computing (CC) involves sending outgoing parameters of the nanosystem
to the remote servers which can process data much faster than PCs and getting only
the result of modeling. Scientist do not have to care about the modeling process.
Figure 1 shows some of uses of CC which can help simulate a nanostructure.
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Uses of CC needed for nanosystem modeling

Store, back up
and recover data

Deliver software
on demand

Analyse data for
patterns and
make prediction

Figure 1. Uses of cloud computing
Top benefits of cloud computing include [3]:
1. Cost. Cloud computing eliminates the capital expense of buying hardware and
software and setting up and running on-site datacenters - the racks of servers, the
round-the-clock electricity for power and cooling.
2. Speed. Most cloud computing services are provided self service and on
demand, so even vast amounts of computing resources can be provisioned in minutes,
typically with just a few mouse clicks, giving a lot of flexibility and taking the
pressure off capacity planning.
3. Global scale. The benefits of cloud computing services include the ability to
scale elastically. In cloud speak, that means delivering the right amount of IT
resources - for example, more or less computing power, storage, bandwidth - right
when its needed and from the right geographic location.
4. Productivity. On-site datacenters typically require a lot of “racking and
stacking” - hardware set up, software patching and other time-consuming IT
management chores. Cloud computing removes the need for many of these tasks.
5. Performance. The biggest cloud computing services run on a worldwide
network of secure datacenters, which are regularly upgraded to the latest generation
of fast and efficient computing hardware. This offers several benefits over a single
corporate datacenter, including reduced network latency for applications and greater
economies of scale.
6. Reliability. Cloud computing makes data backup, disaster recovery and
business continuity easier and less expensive, because data can be mirrored at
multiple redundant sites on the cloud provider’s network.
Most cloud computing services fall into three broad categories: infrastructure as
a service (IaaS), platform as a service (PaaS) and software as a service (SaaS). These
are sometimes called the cloud computing stack, because they build on top of one
another.
The most appropriate type for goals of nanostructure modeling and simulations
is SaaS because it is cheap but, at the same time, provides all needed functions.
Software-as-a-service (figure 2) is a method for delivering software applications
over the Internet, on demand and typically on a subscription basis. With SaaS, cloud
providers host and manage the software application and underlying infrastructure and
handle any maintenance, like software upgrades and security patching.
Not all clouds are the same. There are three different ways to deploy cloud
computing resources (fig.3): public cloud, private cloud and hybrid cloud [3].
ISSN 2410-6615

105

www.sworld.education

SWorldJournal

Issue 2 / Part 1

Networking

Storage

Servers

Virtualization

O/S

Middleware

Runtime

Data

Applications

SaaS

Managed by provider
Figure 2. Management model of SaaS
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Figure 3. Deployment models of cloud computing
Public clouds are owned and operated by a third-party cloud service provider,
which deliver their computing resources like servers and storage over the
Internet. With a public cloud, all hardware, software and other supporting
infrastructure is owned and managed by the cloud provider. You access these services
and manage your account using a web browser.
Private clouds refer to cloud computing resources used exclusively by a single
business or organisations. A private cloud can be physically located on the
company’s on-site datacenter. Some companies also pay third-party service providers
to host their private cloud. A private cloud is one in which the services and
infrastructure are maintained on a private network.
Hybrid clouds combine public and private clouds, bound together by
technology that allows data and applications to be shared between them. By allowing
ISSN 2410-6615

106

www.sworld.education

SWorldJournal

Issue 2 / Part 1

data and applications to move between private and public clouds, hybrid cloud gives
businesses greater flexibility and more deployment options.
All of deployment models have a lot of advantages and can be used for
modeling of nanostructures and nanosystem.
To sum up, cloud computing is a perfect idea for those who wants to create
complex precise nanostructures and nonosystems but aren’t ready to spend a huge
amount of money for datacenters and computer power.
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Анотація. В роботі запропоновано метод який можна використовувати при
вирішенні задач нафтогазового спрямування. Даний метод дозволяє позбутися деяких
недоліків стандартних методів моделювання, наприклад недостатня обчислювальна
потужність персональних комп’ютерів і невеликих серверів та тривалий час обробки
інформації і моделювання.
Ключові слова: хмарні обчислення, моделювання, наносистеми, наноструктури.
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Анотація. В роботі досліджуються шляхи вдосконалення SLAM-методів для
альтернативної системи навігації рухомих об’єктів, з урахуванням представлення числових
даних з плаваючою комою. Що дасть можливість реалізовувати системи навігації як
локальні програмно-апаратні підсистеми з розповсюдженими операційними системами з
навчанням алгоритмів.
Ключові слова. Автономний рухомий об’єкт, SLAM-метод, процедура асоціації точок
інтересу алгоритму, фільтр Калмана, фільтр частинок, точність представлення чисел в
комп’ютері, фільтр частинок Рао-Блеквелла, обчислювальне навантаження.

Вступ. Найбільш розповсюдженим способом визначення місця
знаходження рухомого об’єкта, являється застосування супутникових систем
навігації, застаріла інерціальна система навігації знаходиться на другому плані.
Але останнім часом, в залежності від специфіки завдань та ризиків в реальній
обстановці постає питання щодо автономного визначення місця розташування
рухомого об’єкта. Проблема полягає в тому, що супутникова система навігації
являється не зовсім досконалою та може мати вплив на результат місця
знаходження від зовнішніх джерел завад. В реальних умовах це примушує нас
сумніватися в отриманих даних, дані можуть бути більш точними водних
випадках, або абсолютно недостовірними в інших [1].
Проблема інерціальної системи полягає у застарілості методів визначення
координат, а найбільша проблема полягає у її високій вартості у виготовленні
та обслуговуванні [2]. Крім того підготовка та калібрування такої системи, для
подальшої роботи потребує багато часу. Хоча дана система навігації являється
більш захищеною від впливу зовнішніх факторів.
Мобільні автономні рухомі об’єкти, в даний час є досить великою областю
робототехніки. Основним напрямком досліджень при розробці таких систем
було і залишається позиціонування автономного рухомого об’єкта в просторі.
Дану задачу можна розділити на дві складові: побудова карти і локалізація
автономного рухомого об’єкта (далі АРО) на місцевості.
Основний текст Завдання побудови карти полягає в цифровому
визначенні значень координат реальних об’єктів навколишнього простору,
тобто АРО необхідно відомим йому способом відзначити числові значення
координат різного роду об'єктів, перешкод і визначити мітки, на підставі яких
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які він може розпізнати і занести всю інформацію про навколишнє середовище
в деяке локальне сховище. Це сховище може бути реалізоване як база даних
комп’ютерної системи та згодом буде використано для вирішення
безпосередніх завдань АРО. Для вирішення завдання побудови карти дуже
важливо, щоб АРО міг точно визначити своє положення в просторі щодо інших
об'єктів [3].
Визначення свого місця розташування робот може виконувати як на
підставі апріорно наявної карти простору (місцевості), так і на підставі своїх
спостережень.
В ідеальному випадку є можливість завантажити АРО карту
навколишнього простору, однак на практиці така можливість є не завжди, тому
постає природне завдання: навчити АРО будувати карту місцевості і одночасно
визначати своє положення на цій місцевості і траєкторію руху. Галузь знань,
що описує методи вирішення даного завдання отримала назву SLAM
(Simultaneous Localization And Mapping) [3].
Задача SLAM поділяється на кілька підзадач. Перша з них: обчислення
поточного місця знаходження АРО на основі даних з одометричних або
інерційних датчиків (або на основі GPS- координат).
Друга – знаходження нових точок інтересу для алгоритму визначення
поточних координат, тобто ключових виразних об’єктів на місцевості. Такими
об’єктами можуть служити ті, що легко розпізнаються та котрі часто
зустрічаються в просторі – кути стін, прямі лінії. Тут дуже важлива однозначна
ідентифікація точки інтересу. АРО, зустрічаючи орієнтир, який він уже бачив,
повинен точно його розпізнати. Іншими словами, про одну й ту ж точку
інтересу можуть бути отримані дані з різних положень АРО в просторі. При
цьому нові пункти інтересу будуть -тимчасовими, поки не буде проведена, так
звана, асоціація [4]. Під асоціацією, мається на увазі врахування об’єкту як
нової мітки для визначення поточних координат АРО, або відхилення об’єкту
без врахування його місця знаходження для алгоритму навігації.
Третя – асоціація нових і старих числових значень даних - якщо нову точку
інтересу можна зіставити зі старою, то вага старої точки інтересу збільшується.
В іншому випадку, нова точка інтересу додається в карту місцевості.
Остання – зберігання карти місцевості. Загальна схема SLАМ–алгоритму
може бути проілюстрована схемами наведеними у [3, 4].
Рішення наведених підзадач можуть бути реалізовані різними способами,
комбінації яких дають різні варіанти вдосконалення відомих методів та
розробки практичних алгоритмів.
Існують дві головні проблеми, які виникають при вирішенні завдання
SLAM. Перша з них — проблема збіжності. Вона безпосередньо пов'язана з
точністю обчислень. Будь–які датчики і системи одометра мають певну модель
помилки. Проте, точно визначити цю модель найчастіше не представляється
можливим, тому користуються різного роду спрощеннями, які тягнуть за собою
неточності в побудові карти.
Подання в пам'яті комп’ютерної системи раціональних типів даних
обумовлює точність їх представлення. Тип double має діапазон значень від 1.7eISSN 2410-6615
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308 до 1.7e+308. Він може зберігати лише 16 значущих цифр числа і його
порядок. Тому цей тип представлення даних не придатний для згаданих задач,
де необхідний точний результат.
При реалізації відомих алгоритмів проведення арифметичних операцій в
внаслідок округлень результату обчислень, обумовлених представленням
двійкових чисел в форматі з плаваючою комою, вже при складанні систем
рівнянь та обчислені поліномів 4 ступеню починають накопичуватися помилки
комп’ютерних розрахунків, які приводять до виродження матриць і
унеможливлюють отримання результату обчислень [5, 6]. Ці помилки пов‘язані
з обмеженою довжиною розрядної сітки ЕОМ (що зазвичай дорівнює 32 або 64
біта). Для вирішення зазначеної проблеми запропоновано метод представлення
чисел як масивів [7, 8].
Друга проблема — обчислювальна складність алгоритмів. Частково, ця
проблема вирішена і на даний момент існують алгоритми, які асимптотично
вирішують це завдання за логарифмічний час. Проте, структурна складність
навколишнього простору така, що навіть при такій складності обчислень не
завжди вдається вирішувати завдання в прийнятний час (особливо, це
стосується літаючих АРО, що рухаються з великими швидкостями).
Найбільш розповсюджені алгоритми SLAM-методів локальної навігації є
алгоритм Extended Kalman Filter SLAM (EKF-SLAM) та алгоритм Distributed
Particle SLAM (DP-SLAM).
Алгоритм Extended Kalman Filter SLAM (EKF-SLAM) – базується на
розширеному фільтрі Калмана для рішення задачі SLAM [9]. Фільтр Калмана –
ефективний рекурсивний фільтр, що оцінює вектор стану динамічної системи,
використовуючи ряд неповних і зачумлених вимірювань. В теорії
статистичного оцінювання розширений фільтр Калмана (англ. Extended Kalman
filter, EKF) - це нелінійна версія фільтра Калмана, що лінеарізуеться на
позначці поточного середнього значення і коваріації. У разі добре визначених
моделей переходу розширений фільтр Калмана фактично було визнано
стандартом в теорії оцінювання нелінійних станів, навігаційних систем і GPS.
У розширеному фільтрі Калмана моделі переходу стану та спостереження
не повинні бути обов'язково лінійними функціями стану, натомість вони
можуть бути нелінійними диференційованими функціями f.
Функція f може використовуватися для обчислення передбачуваного стану
з попередньої оцінки, і, аналогічно, функція h може використовуватися для
обчислення передбачуваного вимірювання з передбаченого стану. Проте, f та h
не можуть застосовуватися до коваріації безпосередньо. Натомість
обчислюється матриця часткових похідних (матриця Якобі).
На кожному такті матриця Якобі обчислюється для поточних
передбачених станів. Ці матриці можуть використовуватися у рівняннях
фільтру Калмана. Цей процес, по суті, лінеаризує нелінійну функцію навколо
поточної оцінки. Так як фільтр Калмана є різновидом рекурсивних фільтрів, то
для обчислення оцінки стану системи на поточний такт роботи йому необхідна
оцінка стану (у вигляді оцінки стану системи і оцінки похибки визначення
цього стану) на попередньому такті роботи і вимірювання на поточному такті.
ISSN 2410-6615

110

www.sworld.education

SWorldJournal

Issue 2 / Part 1

Кожна ітерація фільтра Калмана ділиться на дві фази: екстраполяція
(прогноз) і корекція. Зазвичай ці дві фази чергуються: екстраполяція
проводиться за результатами корекції до наступного спостереження, а корекція
проводиться спільно з доступними на наступному кроці спостереженнями [10].
Асоціація даних (пошук вже обстежених міток) дозволяє коригувати
положення робота, зменшуючи помилку, викликану похибкою роботи датчиків.
Результат покращиться, якщо корекцію положення робота здійснювати по
більшій кількості міток. При цьому обчислювальне навантаження різко зросте,
оскільки складність алгоритму оцінюється як O(N3), де N - число міток.
У зв'язку з цим алгоритм доцільно застосовувати для завідомо відомих
територій з обмеженою кількістю міток - наприклад, для вирішення завдань
охорони периметра.
Недолік алгоритму – ймовірність обчислення початкового стану системи з
помилкою. В такому випадку помилка моделювання буде швидко
накопичуватися і отримані дані можуть виявитися незв'язними. Крім цього, є
обмеження на кількість орієнтирів в системі, пов'язане з розмірністю матриць
що використовуються для розрахунків.
Алгоритм Distributed Particle SLAM (DP-SLAM) – один з підходів
вирішенні завдань SLAM, який використовує показання далекоміра [11] і
фільтр частинок для зберігання гіпотез про становище робота і конфігурації
навколишнього його сцени. Фільтр частинок (послідовний метод Монте-Карло)
– рекурсивний алгоритм, що дозволяє на основі поточної карти обчислити
найбільш ймовірне положення робота за допомогою деякого набору (хмари)
частинок, що займають простір станів.
Основна ідея методу фільтрації частинок, полягає в представленні
апостеріорного розподілу положення АРО, за допомогою кінцевого числа
семплів, замість того щоб представляти його розподіл в параметричному
вигляді (наприклад експоненційної функції в разі нормального розподілу). Таке
уявлення є наближеним, але завдяки непараметричному виду дозволяє
представляти набагато складніші розподіли.
Під час руху робота відбуваються збір даних з далекоміра та одометричних
датчиків і побудова миттєвої карти простору з точок з ймовірнісною
характеристикою ваги (зважених часток) [12]. Чим більше вага частинки, тим
вона значуща. У міру переміщення є шанс зустріти ту ж частку з деякою
помилкою. З визначенням належності нової частинки до вже існуючої її вага
збільшується. Таким чином, повна карта виходить з частинок з найбільшою
вагою.
Фільтр часток зберігає зважену, нормалізовану множину вибірки станів,
S = {S1, S2, … , S}, які називаються частками. На кожному кроці, отримавши
вимір o (або вектор вимірювань), фільтр часток:
− створює вибірку нових станів S՛ = {S՛ 1, S՛ 2, … , S՛ },з S заміною;
− здійснює перехід в новий стан в Марковської моделі позиції АРО:
P (S՛՛ ǀS՛ ). Ця дія моделює рух АРО в просторі;
− зважує кожен отриманий стан згідно Марковської моделі спостережень:
P (0ǀS՛՛ );
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− нормалізує ваги для нової множини станів.
Хмара частинок характеризує невизначеність станів робота. Чим більше
число частинок - тим більша ймовірність. Одна частка в фільтрі часток містить
положення і кутову орієнтацію робота. Імовірність частинок розраховується на
основі різниці реальних свідчень далекоміра і показань, які повинні були б бути
в даній частці [13].
DP-SLAM полягає в тому, що в фільтрі підтримується безліч гіпотез про
поточний стан робота. У початковий момент генерується випадковий набір
гіпотез. В ході роботи алгоритму деякі з них будуть відсіюватися через
невідповідність вторинними ознаками системи, які можуть бути виміряні більш
точно. Після завершення циклу сканування вибирається найбільш вірогідна з
тих, що залишилися в фільтрі, гіпотез – вона буде шуканої картою, на якій до
того ж буде відзначена траєкторія руху виконавця.
Недоліком алгоритму являється те, що для отримання коректного
результату вимірювань необхідна велика кількість часток.
Фільтри частинок Рао-Блеквелла були введені в якості ефективного засобу
для вирішення проблеми одночасної локалізації і відображення (SLAM). Цей
підхід використовує фільтр частинок, в якому кожна частка несе окрему карту
навколишнього середовища.
Ключова ідея частотного фільтра Рао-Блеквелла для завдання SLAM [14] –
це оцінка апостеріорної ймовірності ( 1: | 1: , 0: ) про потенційні траєкторії
робота 1: , з огляду на його спостереження 1: і вимірювання одометра 0: , та
використання цієї ймовірності для обчислення апостеріорних ймовірностей на
картах і траєкторіях:
( 1: , | 1: , 0: ) = ( | 1: , 1: ) ( 1: | 1: , 0: ).
1
Для оцінки апостеріорної ймовірності ( 1: | 1: , 0: ) по потенційним
траєкторіям Рао-Блеквелла картографування використовує фільтр частинок, в
якому окрема карта пов'язана з кожної вибіркою. Кожна карта будується з
урахуванням спостережень 1: і траєкторії 1: , представленої відповідною
часткою. Траєкторія робота розвивається відповідно до рухом робота, і з цієї
причини розподіл пропозицій вибирається еквівалентним ймовірнісної
Великим недоліком нинішнього рішення є те, що GMapping внутрішньо
використовує неефективні сітки зайнятості як представлення карти, що також
призводить до більш високої обчислювальної навантаженні.
Висновки Оцінка числового значення координат автономного мобільного
пристрою досягається шляхом використання алгоритмів фільтрації частинок.
Кожен елемент карти в кожній частинці може бути оцінений з використанням
розширених фільтрів Калмана, обумовлених позицією частинок робота. А
коефіцієнт ваги частинок розраховується для визначення ймовірності
попадання певної частки в остаточний набір, який буде представляти реальне
місце розташування.
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Анотація. Роботу виконано з метою визначення складу продуктів спільного попарного
осадження катіонів Са2+ і М 2+ (М 2+= Мn2+, Zn2+, Co2, Сu2+) у вигляді дигідрогенфосфатів.
Визначено, що спільне осадження Са(Н2РО4)2·Н2О і одного з М ІІ(Н2РО4)2·2Н2О (М ІІ = Мn,
Zn, Co) або Сu(Н2РО4)2·Н2О призводить до утворення індивідуальних кристалічних
дигідрогенфосфатів або їх механічної суміші. Кількісні співвідношення між компонентами
гетерофазних осадів визначаються умовами осадження і залежать від співвідношення
вихідних реагентів і температурного режиму процесу. Формування кристалічної решітки
твердих розчинів або подвійних солей в умовах даного експерименту не відбувається.
Ключові слова: дигідрогенфосфати, спільне осадження, умови.

Вступ.
Спільним попарного осадженням дигідрогенфосфатів Zn(Н2РО4)2·2Н2О,
Мn(Н2РО4)2·2Н2О і Со(Н2РО4)2·2Н2О внаслідок ізоморфного взаємозаміщення
катіонів одержані неперервні тверді розчини загальної формули МІІ1ІІ
хМ х(Н2РО4)2·2Н2О (0<х<1,00) [1,2]. Відомості про склад твердої фази, що
утворюється у разі спільного осадження дигідрогенфосфатів кальцію і одного з
МІІ(Н2РО4)2·2Н2О (МІІ = Мn, Zn, Co) або Сu (Н2РО4)2·Н2О, в літературі відсутні.
Мета даної роботи – дослідити склад продуктів спільного попарного
осадження Са(Н2РО4)2·Н2О і одного з МІІ(Н2РО4)2·2Н2О (МІІ = Мn, Zn, Co) або
Сu(Н2РО4)2·Н2О.
Методика експерименту.
В якості вихідних реагентів використовували кальцію карбонат (54,51%
СаО), гідроксокарбонати мангану (58,66 % МnО), цинку (72,71 % ZnО),
кобальту (64,13% СоО), купруму (69,60% СuО) і монофосфатну кислоту
(64,15% Р2О5) кваліфікації "хч".
Методична частина експерименту передбачала взаємодію механічної
суміші кальцію карбонату і одного з гідроксокарбонатів мангану(ІІ), цинку,
кобальту(ІІ) або купруму з розчином фосфатної кислоти аналогічно описаному
раніше в [2]. Співвідношення Са2+ і Мn2+, Zn2+, Co2+, Сu2+ змінювали у широких
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межах (від 0 до 100 % мол.) задля досягнення значного пересичення розчину
кожним з катіонів – прийом, що сприяє розширенню областей гомогенності
твердих розчинів і утворенню подвійних солей. Залежність складу твердої фази
від умов осадження визначали, варіюючи склад вихідних реагентів і
температурний режим процесу.
Хімічним аналізом в складі твердої фази визначали вміст фосфору
(хінолінмолібдатний метод), кальцію і мангану(ІІ), цинку, кобальту(ІІ),
купруму (комплексонометричне титрування), води (гравіметричний метод). Для
ідентифікації фосфатів використовували рентгенофазовий (ДРОН-4М,
з’єднаний із обчислювальним комплексом, FeKα, внутрішній стандарт NaCl) та
ІЧ спектроскопічний (спектрометр Nexus-470, діапазон частот 400-4000 см-1,
200 і -190°С, пресування фіксованої наважки в матрицю калію броміду) аналізи.
Результати та їх обговорення.
Згідно з результатами хімічного аналізу, вміст кальцію і мангану(ІІ) у
складі твердої фази, отриманої при спільному осадженні дигідрогенфосфатів
кальцію і мангану(ІІ), визначається в основному співвідношенням СаО:МnО в
суміші вихідних карбонатів (табл.). Температура процесу незначною мірою
впливає на зміну вмісту Са і Мn(ІІ) у складі осаду, що утворюється. Осадження
при 25°С (оптимальна температура для утворення Мn(Н2РО4)2·2Н2О)
призводить до збагачення твердої фази манганом, при 75°С – кальцієм (рис.).
Фазовий склад отриманого осаду ідентифікований як механічна суміш
індивідуальних кристалічних Са(Н2РО4)2·Н2О і Мn(Н2РО4)2·2Н2О (табл.).
Таблиця
Характеристика твердої фази, що утворюється під час спільного
осадження Са(Н2РО4)2·2Н2О і Мn(Н2РО4)2·2Н2О при 25°С
Склад
Склад твердої фази
вихідних
реагентів,
відношення
мольне

Хімічний, % мас.

MnO CaO

MnO

CaO

P2O5

H2O

10
8
5
4
3
2.0
1
1
1

1
1
1
1
1
1
2
3

24.98
24.65
22.47
20.21
18.47
16.29
13.68
6.97
4.52

0.24
2.36
4.27
5.96
7.58
10.01
16.18
17.98

49.82
49.94
50.40
50.98
51.35
52.18
52.81
54.28
55.35

25.20
25.17
24.77
24.54
24.22
23.95
23.50
22.57
22.12

1

5

1.78

20.75

56.02

21.45

1
-

8
10

0.15
-

22.20
22.28

56.25
56.36

21.4
21.36
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Фазовий
(за результатами
рентгенофазового та ІЧ
спектроскопічного аналізів)
Mn(Н2РО4)2·2Н2О
(моноклинна сингонія)
Механічна суміш
Mn(Н2РО4)2·2Н2О
і Са(Н2РО4)2·Н2О
Механічна суміш
Са(Н2РО4)2·Н2О і
Mn(Н2РО4)2·2Н2О
Са(Н2РО4)2·Н2О
(триклинна сингонія
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Співвідношення СаО:МІІО
у вихідних реагентах

Використання вихідної суміші, що містить надлишок одного з катіонів
(СаО:МnО становить від 5:1 до 1:5), не призводить до якісної зміни складу
осаду, а позначається лише на кількісному співвідношенні індивідуальних
Са(Н2РО4)2·Н2О і Мn(Н2РО4)2·2Н2О, що його складають (табл.). Утворення
твердих розчинів або подвійних дигідрогенфосфатів кальцію і мангану(ІІ) в
умовах даного експерименту не відбувається.
Результати аналізу твердої фази, отриманої у разі спільного осадження
Са(Н2РО4)2·Н2О і Zn(Н2РО4)2·2Н2О при 25°С, показали, що однаковий вміст
кальцію і цинку у фосфорнокислому розчині супроводжується осадженням
лише однієї кристалічної фази, що фіксується на рентгенограмах та ІЧ спектрах
– дигідрогенфосфату Са(Н2РО4)2·Н2О. Про присутність в осаді Zn(Н2РО4)2·2Н2О
свідчить лише незначна кількість цинку (3.0 мол.% ZnО), встановлена хімічним
аналізом (рис.). Надлишок йонів Са2+ (CaO:ZnO=2:1, 3:1) призводить до
осадження індивідуального Са(Н2РО4)2·Н2О. Цинк у складі твердої фази
відсутній. Дигідрогенфосфат Zn(Н2РО4)2·2Н2О осаджується як індивідуальна
кристалічна фази за умов значного надлишку цинку в складі вихідних
компонентів (ZnO:СаО = 11:1). За умов ZnO:СаО = 10:1-8:1 утворюється
гетерофазний осад, ідентифікований як механічна суміш Zn(Н2РО4)2·2Н2О і
Са(Н2РО4)2·Н2О. Зменшення концентрації йонів цинку в насиченому розчині
(відношення ZnO:СаО у вихідних реагентах становить 5:1, 3:1, 2:1) призводить
до осадження як основної фази дигідрогенфосфату кальцію. Zn(Н2РО4)2·2Н2О
присутній в якості домішкової фази (16.0; 8.0; 3.5 мол.% відповідно), кількість
якої закономірно зменшується (рис.).

Рис. Залежність складу спільно осаджених дигідрогенфосфатів при 25°С:
1 – кальцію і мангану(ІІ), 2 – кальцію і кобальту(ІІ), 3 – кальцію і цинку та при
75°С: 4 – кальцію і мангану(ІІ), 5 – кальцію і кобальту(ІІ) від умов кристалізації
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При 75°С (температура, що сприяє формуванню кристалічної структури
Са(Н2РО4)2·Н2О) навіть при значному насиченні розчину цинком (CaO:ZnO=l:8)
осадження Zn(Н2РО4)2·2Н2О не відбувається. Осад, що утворюється, являє
собою одну кристалічну фазу надійно ідентифіковану як Са(Н2РО4)2·Н2О.
Подвійних дигідрогенфосфатів кальцію-цинку при цьому не утворюється.
Склад спільно осаджених при 25°С Са(Н2РО4)2·Н2О і Со(Н2РО4)2·2Н2О в
досить широкому концентраційному інтервалі кальцію і кобальту (СаО:СоО від
1:3 до 4:1) представлений механічною сумішшю індивідуальних
дигідрогенфосфатів кальцію і кобальту. При п’яти кратному і більше надлишку
кальцію кристалізується індивідуальний Са(Н2РО4)2·Н2О. Фосфат кобальту(ІІ) у
складі осаду практично відсутній (рис.). Збільшення вмісту кобальту(ІІ) у
вихідних реагентах (СаО:СоО=1:4 і більше) призводить до осадження
Со(Н2РО4)2·2Н2О (рис.).
Результати аналізів твердої фази, отриманої при 75°С, показали, що
фазовий
склад
її
також
представлений
механічною
сумішшю
дигідрогенфосфатів кальцію и кобальту.
Експериментальні дані одержані у разі спільного осадження з насичених
фосфорнокислих розчинів дигідрогенфосфатів кальцію і купруму свідчать про
те, що при 25 - 75°С і будь-якому співвідношенні CaO:СuО в суміші вихідних
реагентів утворюється осад, ідентифікований як механічна суміш двох
кристалічних фаз – Са(Н2РО4)2·Н2О і СuНРО4·Н2О. Утворення твердого розчину
Са(Н2РО4)2·Н2О і Сu(Н2РО4)2·Н2О або подвійних солей не відбувається.
Висновки.
Досліджено хімічний і фазовий склад твердої фази, що утворюється під час
спільного попарного осадження катіонів Са2+ і М 2+ (М 2+= Мn2+, Zn2+, Co2, Сu2+)
у вигляді дигідрогенфосфатів. Визначено, що спільне осадження
Са(Н2РО4)2·Н2О і одного з МІІ(Н2РО4)2·2Н2О (МІІ = Мn, Zn, Co) або
Сu(Н2РО4)2·Н2О супроводжується утворенням індивідуальних кристалічних
дигідрогенфосфатів або їх механічної суміші. Показано, що кількісні
співвідношення між компонентами гетерофазних осадів визначаються умовами
осадження і залежать від співвідношення вихідних реагентів і температурного
режиму процесу. Формування кристалічної решітки твердих розчинів або
подвійних солей в умовах даного експерименту не відбувається.
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Abstract.Work is performed for the purpose of determination of products structure of joint
paired sedimentation of Са2+ and М 2+ (М 2+= Мn2+, Zn2+, Co2, Сu2+) cations in a look
dihydrogenphosphates. It is defined that joint sedimentation of Са(Н2РО4)2·Н2О and one of М
ІІ
(Н2РО4)2·2Н2О (М ІІ = Мn, Zn, Co) or Сu(Н2РО4)2·Н2О leads to formation of individual crystal
dihydrogenphosphate or their mechanical mix. Quantitative a ratio between components of
heterophase rainfall are defined by conditions of sedimentation and depend from a ratio of output
reagents and temperature condition of process. Formation of a crystal lattice of solid solutions or
double salts in the conditions of this experiment does not happen.
Key words: dihydrogenphosphates, co-precipitation, conditions.
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Аннотация. Полимеры всё чаще вытесняют привычные материалы, такие как дерево,
металлы, натуральные волокна. Причиной этому служит ряд преимуществ полимерных
материалов перед классическими: повышенная химическая стойкость к агрессивным
средам, высокие показатели прочности, долговечность в эксплуатации изделий. Стоит
отметить, что полимерные материалы активно используются также и в пищевой
промышленности.
Использование
полимерной
упаковки
достигает
глобальных
масштабов.
Совершенствование технологий производства и рецептур позволяет создавать новые
полимерные композиты с улучшенными свойствами, что даёт стремительный рост
полимерной промышленности.
Для придания необходимых свойств в полимерный материал вводят наполнители.
Посредством ввода в полимер таких добавок можно контролировать свойства получаемого
материала, например, вязкость, плотность, прозрачность, бактерицидность и другие
немаловажные свойства.
В статье рассматривается влияние шунгита на эксплуатационные свойства готового
композита на основе полиэтилена низкого давления.
Результаты исследований показали, что полученный композит обеспечивает наиболее
высокие характеристики в отношении отражения и поглощения света для всех имеющих
значение при эксплуатации областей длин волн, обладает бактерицидными свойствами,
доказано, что в шунгитонаполненном полимере наблюдается сдвиг температуры начала
термодеструкции в сторону более высоких температур. Композит приобретает более
высокие эксплутационные и физико-механические свойства.
Ключевые слова: полимерный композиционный материал (ПКМ), полимер, полиэтилен
низкого давления, шунгит.
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Вступление.
В современном мире использование полимерной упаковки достигает
глобальных масштабов. Совершенствование технологий производства и
рецептур позволяет создавать новые полимерные композиты с улучшенными
свойствами, что даёт стремительный рост полимерной промышленности.
Для придания готовому полимерному материалу необходимых свойств,
вводят разные наполнители. Посредством ввода в полимер добавок можно
контролировать свойства получаемого материала, например, вязкость,
плотность, прозрачность, бактерицидность и другие немаловажные свойства.
Основной текст.
Для получения композиционного полимерного материала выбор был
остановлен на полиэтилене низкого давления и природном минерале
шунгите[1].
Шунгит был выбран в качестве наполнителя, так как этот минерал
полностью состоит из биполярных высокодисперсных частиц (рис.1).

Рис.1 «Структура шунгита»
Такое уникальное свойство минерала позволяет легко внедрять шунгит в
качестве наполнителя в разнообразные полимерные материалы. Присутствие
фуллереноподбных структур обуславливает большую концентрацию
парамагнитных центров (1019 спин/г) в минерале. Значительная концентрация
парамагнитных центров характеризует повышенную активность шунгита в
окислительно-восстановительных реакциях, что делает перспективным его
применение в полимерных материалах с целью повышения их стойкости к
окислению, тепло- и термостойкости[2]. Наполненные шунгитом ПКМ
(полимерные
композиционные
материалы)
обладают
высокой
износостойкостью по сравнению с другими полимерными композитами,
например, при близких по значению степенях диспергирования и наполнения
кварцевый наполнитель уступает в физико-механических свойствах шунгиту.
Полученный полимерный композиционный материал предполагается
использовать для строительной и пищевой промышленности, поэтому он
должен быть фотоустойчивым, бактерицидным, термостойким и прочным.
Эксплутационные и физико-механические свойства ПКМ, были
исследованы на пленочных образцах с содержанием шунгита от до 10%, и на
брусках с содержанием шунгита от 10 до 40%.
Грибостойкость образцов оценивалась по интенсивности развития грибов
по пятибалльной шкале ГОСТ 9.048-89 (табл.1).
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Таблица 1

Балл
0
1
2
3
4
5

Оценка интенсивности развития грибов
Характеристика балла
Прорастание спор и конидий под микроскопом не обнаружено
Проросшие споры и незначительно развитый мицелий видны под
микроскопом
Развитый мицелий, возможно спороношение заметны под
микроскопом
Невооружённым глазом мицелий и (или) спороношение едва
заметны, но отчётливо видны под микроскопом
Развитие грибов, покрывающих менее 25% испытуемой
поверхности, отчётливо видно невооружённым глазом
Рост грибов, покрывающих более 25% испытуемой поверхности,
отчётливо видно невооружённым глазом

Все образцы материала являются грибостойким по отношению ко всем
девяти тест-культурам, а также к ассоциативной культуре оценка устойчивости
не превышала 0–3 баллов (табл. 2).
Таблица 2
Грибостойкость ПКМ
Степень обрастания в баллах
Вид гриба
ПЭНД+5%ш ПММА+10 ПММА+26
ПЭНД
унгита
% шунгита % шунгита
AspergillusterreusThom
4
3
2
2
AspergillusnigervanTiegh
3
2
2
1
em
Aspergillusoryzae
2
0
0
0
(Ahlburg) Cohn
PenicilliumchrysogenumT
4
2
1
0
hom
TrichodermaviridePersoon
4
3
3
2
Ассоциативная культура
2
0
0
0
Бактерицидная и антимикологическая активность изготовленного
композита обуславливается, ион-радикальной активностью шунгита, а также
наличием в его составе фуллеренов, что чрезвычайно важно при создании
материалов для пищевой промышленности, которые по рекомендации ГОСТа
должны быть устойчивы к воздействию агрессивных биологических сред[3-5].
Без определения термостабильности полимерного композита невозможно
установить правильный интервал его переработки, который находится между
температурами текучести и деструкции, а также грамотно оценить его
эксплуатационные свойства. Химические превращения, при которых масса
образца снижается, обуславливаются термической и термоокислительной
деструкцией, за счет снижения молекулярной массы из-за разрыва химических
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связей в макромолекулах, выделения летучих продуктов деструкции, а также
изменением окраски, уменьшением прочности ПКМ и др. [6-8].
Дифференциальный термический анализ показал, что с увеличением
содержания шунгита происходит смещение температуры деструкции в сторону
высоких температур (рис. 1-2). Стоит отметить, что температура деструкции
полиэтилена низкого давления равна 320 0С, при введении 3% шунгита она
достигает 438,7 0С, а при введении 26% шунгита равна 441,6 0С.

Рис 1. Дифференциальный термический анализ ПЭНД+3% шунгита

Рис.2 «Дифференциальный термический анализ ПЭНД+26% шунгита.»
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Упаковочные материалы, в том числе пленочные, при хранении
подвергаются воздействию ультрафиолетовых лучей. Устойчивость к
фотостарению является обязательной характеристикой данного полимерного
композиционного материала.
При использовании полимерных материалов для упаковки пищевых
продуктов обычная мера для достижения лучших светозащитных свойств
заключается в добавлении к полимерному материалу светоотражающих и/или
светопоглощающих агентов. В рамках данной работы эту функцию выполняет
шунгит.
Исследование устойчивости образцов к воздействию ультрафиолетового
излучения проводилось с помощью вакуумной настольной установки «VSEUV.c». Образцы выдерживались в ультрафиолете (300-400 нм) в течение 3
циклов по 8 часов, изменений и дефектов не было обнаружено (рис. 3), что
свидетельствует о высокой стойкости материала к солнечному свету. Так же
фотостарение отсутствует у образцов, которые выдерживались в экстремальном
ультрафиолете (120-10 нм) в течении 24 часов (рис. 3-6).

Рис.3 «Пленка с содержанием 2%
шунгита после облучения, 20нм»

Рис.4 «Пленка с содержанием 2%
шунгита после облучения, 200нм»

Рис.5 «Пленка с содержанием 4%
шунгита после облучения, 20нм»

Рис.6 «Пленка с содержанием 4%
шунгита после облучения, 200нм»
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Одной из важных характеристик механических свойств ПКМ является
предел текучести. При испытании измеряют нагрузку и удлинение
универсального образца непрерывно или в момент достижения предела
текучести.
Как видно (рис. 7) при возрастании содержания шунгита в ПКМ
показатель предела текучести увеличивается. Стоит отметить, чем выше предел
текучести, тем больше нагрузки материал может выдержать. Таким образом,
введение 40% шунгита обеспечивает ПКМ наибольшую стойкость к нагрузкам,
но на переработку данного композита потребуется больше энергозатрат.

Рис.7 «Зависимость предела текучести от содержания шунгита в ПКМ.»
В работе исследовалось влияние различного содержания вяжущего на
свойства укрепленного техногенного грунта (табл. 1). На основании
полученных результатов следует говорить об увеличении средней плотности и
прочности при сжатии образцов при увеличении процентного соотношения
цемента.
Заключение и выводы.
Проанализировав результаты проведенных исследований можно сделать
вывод, что введение шунгита в полимерную матрицу позволяет придать более
высокие эксплуатационные свойства композиционному материалу, а также
бактерицидные свойства и более высокую температуру деструкции.
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Abstract. Polymers are increasingly crowding out familiar materials such as wood, metals,
and natural fibers. The reason for this is a number of advantages of polymer materials over classic
ones: increased chemical resistance to aggressive environments, high strength indicators, and
durability in the operation of products. It should be noted that polymeric materials are also actively
used in the food industry.
The use of polymer packaging is reaching global proportions. Improving production
technologies and formulations allows you to create new polymer composites with improved
properties, which gives the rapid growth of the polymer industry.
In order to impart the necessary properties, fillers are introduced into the polymeric material.
By introducing such additives into the polymer, it is possible to control the properties of the
material obtained, for example, viscosity, density, transparency, bactericidal and other important
properties.
The article considers the influence of shungite on the operational properties of the finished
composite based on low-pressure polyethylene.
The research results showed that the composite obtained provides the highest characteristics
with respect to light reflection and absorption for all wavelength regions that are important during
operation, has bactericidal properties, and it has been proved that in the shungite-filled polymer, a
shift in the temperature of the onset of thermal degradation towards higher temperatures is
observed. The composite acquires higher operational and physico-mechanical properties.
Keywords: polymer composite material (PCM), polymer, low-pressure polyethylene, shungite.
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HYGIENIC EVALUATION OF DRINKING TAP WATER MONITORING
PROGRAMS ACTING IN THE LEADING COUNTRIES OF THE WORLD

ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ДІЮЧИХ У ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ ПРОГРАМ
МОНІТОРИНГУ ПИТНОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ ВОДИ
Zaitsev V.V. / Зайцев В.В.
SE “Dnipropetrovsk medical academy of MOH of Ukraine”,
Dnipro, Vernadskogo, 9, 49000
ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров`я України»,
Дніпро, вул. Вернадського 9, 49000

Анотація. У роботі наведено результати аналізу діючих у провідних країнах світу
(держави Європейського Союзу (ЄС), США, Росії (РФ) у порівнянні з Україною програм
моніторингу питної водопровідної води та її впливу на стан здоров’я населення. Проведений
аналіз дозволив вдосконалити програму соціально-гігієнічного моніторингу питної
водопровідної води в умовах промислового регіону України.
Ключові слова: питна вода, моніторинг, здоров’я населення.

Вступ.
Однією з основних умов забезпечення населення доброякісною питною
водою є здійснення контролю показників її якості та безпеки.
Однією із сучасних форм спостереження за станом довкілля є система
нагляду, обробки, оцінки і прогнозу стану факторів навколишнього
середовища, а також виявлення причинно-наслідкових зв`язків між станом
факторів довкілля та показниками здоров'я населення, тобто державний
соціально-гігієнічний моніторинг (ДСГМ). В Україні виконання ДСГМ
передбачено постановою Кабінету Міністрів України (КМУ) № 182 від
22.02.2006 року [1]. У той же час, у різних країнах світу існують свої
особливості моніторингу питної води.
Тому метою роботи є аналіз діючих у провідних країнах світу (держави
ЄС, США, РФ у порівнянні з Україною програм моніторингу питної
водопровідної води відповідно до її впливу на стан здоров’я населення.
Матеріали та методи дослідження.
Виходячи із мети роботи у ході дослідження проведено порівняльний
аналіз програм організації та здійснення спостереження за якістю питної
водопровідної води, які діють в країнах ЄС, США, РФ та Україні. Аналіз
діючих програм моніторингу проводився за наступними критеріями: кількість
показників, що підлягають контролю; оцінка показників забезпеченості
населення питною водопровідною водою; визначення взаємозв`язку між якістю
води та здоров`ям населення.
Результати дослідження та його обговорення.
Ефективність моніторингу питної води в першу чергу залежить від
переліку показників, що підлягають постійному контролю. Їх кількість
визначається як наднаціональними документами (Рекомендації ВООЗ,
Директиви ЄС), так і національними стандартами якості питної води:
- ДСанПіН 2.2.4.171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною» (Україна) [2];
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- Директива 98/83/ЄС (зі змінами 2015 р.) [3];
- International Standart of Drinking Water (США) [4] ;
- СанПіН РФ 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения [5].
Найбільша кількість показників якості та безпеки питної водопровідної
води, які підлягають контролю передбачена в США та Україні, менша – в
країнах ЄС, найменша – РФ (табл.1).
Загальною особливістю програм контролю є пряма залежність від кількості
питної водопровідної води, що споживається населенням, та періодичності
контролю з боку її виробника.
Таблиця 1
Аналіз діючих у деяких країнах світу програм моніторингу питної води
Країни
США
Росія
Україна
Критерії програм моніторингу
ЄС
Кількість показників якості
питної води, що підлягають
контролю, з них вмісту ХОС
Періодичність досліджень
Оцінка показників
забезпеченості населення
питною водопровідною водою
Визначення взаємозв`язку між
факторами довкілля та
здоров`ям населення
Доведення результатів
моніторингу до населення
Система виявлення та
керування ризиками

54

141

52

82

5
+
-

6
+
-

2
+
+

8
-

+

+

+

-

+

+

-

-

+

+

+

-

Примітка: «+» – передбачені дослідження; «-» – не передбачені дослідження.

Для країн ЄС, РФ, України періодичність контролю якості питної води тим
більше, чим більше потужність водопроводу та кількість населення, що
споживає питну водопровідну воду. Максимальний обсяг досліджень
передбачено у країнах ЄС, потім в Україні, найменший – в РФ. У США прямої
залежності періодичності контролю якості питної води від потужності
водопроводу не передбачено.
Крім різного переліку показників, що підлягають контролю, у країнах світу
встановлені різні величини ГДК хімічних речовин. Найнижчі ГДК діють в
країнах ЄС, США та Україні. В Україні 95% усіх нормативів співвпадають з
нормативами, що діють в ЄС. Переважна більшість ГДК (85%) хімічних
речовин, що застосовуються в РФ не відрізняються від нормативів колишнього
СРСР.
Аналіз діючих програм спостереження за якістю питної води, проведений
по країнам світу свідчить, що система моніторингового спостереження за
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якістю питної води створена та працює в країнах ЄС з 1995 р. У Європі за
якістю та безпекою питної води спостерігає спеціальне відомство
«Інформаційна система по воді в Європі» (WISE), яке стало ланкою сполучення
між Європейською агенцією з навколишнього середовища (EАОС), Євростатом
і Європейською комісією (уряд ЄС). Згідно з Директивою ЄС Ради ЄС 98/83/ЄС
в країнах-членах Євросоюзу проводиться моніторинг водних ресурсів. У статі 7
Директиви визначено, що Держави-члени вживають усіх необхідних заходів
для того, щоб забезпечити постійний моніторинг якості води, що споживається
людиною [3]. У той же час, Директива визначає лише обсяги виробничого
лабораторного контролю, який повинен здійснювати власник водопроводу.
Обсяги контролю якості питної води для потреб моніторингу з боку державних
органів контролю не визначені. Слід відмітити, що моніторингом, що
проводиться у країнах ЄС не передбачена оцінка забезпеченості населення
централізованим питним водопостачанням. Проведенням оцінки ризиків для
здоров`я, а також встановленням кореляційних зв’язків між станом об’єктів
навколишнього середовища та здоров’ям населення в Європі займаються
Європейські центри з контролю за захворюваністю.
У США проводиться моніторинг з прогнозом та оцінками ризику від дії
фізичних, хімічних чи інших факторів в різних об`єктах навколишнього
середовища. Невід`ємною частиною моніторингу у США є вивчення зв`язків
між забрудненням довкілля та станом здоров`я населення. У США вивченням
та аналізом показників здоров`я та якості питної води займаються на
федеральному рівні різні органи управління. Зокрема, національне
спостереження за спалахами захворювань, пов'язаних з харчовими та водними
захворюваннями, є основною функцією CDC (Центри з контролю за
захворюваністю) з 1970-х років. CDC аналізує водні спалахи (з 1971 р.) та
спалахи в харчовій промисловості (з 1973 р.). Дані про спалахи хвороб
збираються та зберігаються в електронному вигляді з 1998 року. Центри з
контролю та профілактики захворювань (CDC) з 2009 року впровадили
електронну Національну систему звітування про спалахи (NORS), яка отримує
інформацію про спалахи у державних, місцевих та територіальних установах
охорони здоров'я. Крім державних, територіальних та місцевих департаментів
охорони здоров'я з CDC також співпрацюють інші організації – Агенція США з
охорони навколишнього середовища (EPA), Управління лікарських засобів
(FDA) і Міністерство сільського господарства США (USDA).
На відміну від інших країн, у Росії на підставі постанови Уряду РФ № 60
від 02.02.2006 працюють автоматизовані системи соціально-гігієнічного
моніторингу [6, 7]. Здійснення соціально-гігієнічного моніторингу покладено
на органи і установи державної санітарно-епідеміологічної служби РФ спільно з
федеральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади суб'єктів
РФ і органами місцевого самоврядування [8, 9].
Згідно з [10] параметри показників соціально-гігієнічного моніторингу
формуються при виборі вододжерела для водопостачання, при проведенні
лабораторного контролю за водою вододжерел, питної води систем
централізованого та децентралізованого водопостачання, а також при
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епідеміологічному нагляді за інфекційними та неінфекційними хворобами.
В РФ при проведенні соціального блоку моніторингу аналізують кількість
населення, що користується питною водою з систем централізованого питного
водопостачання та кількість населення, яка зазнає впливу забруднень¸ перебої у
подачі питної водопровідної води [11].
Недоліком системи соціально-гігієнічного моніторингу питної води, що діє
у РФ, є відсутність аналізу результатів досліджень, що виконуються
виробничими лабораторіями водоканалів.
Перший та єдиний досвід впровадження в Україні соціально-гігієнічного
моніторингу, у тому числі питної води, був започаткований у 2007 було
передбачено подання до МОЗ України інформації щодо стану об`єктів довкілля,
у тому числі, питної води окремо по кожному населеному пункту та сільському
району раз на рік за переліком усіх результатів досліджень 26 хімічних
показників питної води на виході до розподільної мережі та води джерел
нецентралізованого питного водопостачання. У той же час не було передбачено
надання інформації щодо інших груп показників якості питної води:
органолептичних, показників епідемічної та радіаційної безпеки. З 67 хімічних
показників, що нормуються, були відсутні ХОС, зокрема більшість токсичних
речовин 1-го та 2-го класів небезпеки.
У ході дослідження встановлено, що найбільш важливим серед груп
показників програм моніторингу є визначення взаємозв`язків між якістю питної
водопровідної води та здоров`ям населення, що на сьогоднішній час на
практиці в Україні не здійснюється, на відміну від інших країн світу.
Висновки.
Виявлено на підставі аналізу діючих в країнах ЄС, США, Росії та Україні
програм організації та здійснення спостережень за якістю питної водопровідної
води, що найбільш важливою складовою моніторингу є визначення
взаємозв`язків між якістю питної води та здоров`ям населення, що станом на
сьогодні в Україні, на відміну від інших країн світу, не здійснюється. Це значно
знижує інформативність та дієвість в цілому системи моніторингу, не дозволяє
оперативно розробляти та реалізовувати управлінські рішення. Існуюча на
сьогодні в Україні система моніторингу питної водопровідної води не
відповідає вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 р. №
182 «Про затвердження Порядку проведення державного соціально-гігієнічного
моніторингу» та потребує вдосконалення.
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Abstract. The paper presents the results of an analysis of the monitoring programs for
drinking tap water and its impact on the health status of the population in the leading countries of
the world (countries of the European Union (EU), USA, Russia (RF) compared with Ukraine. The
analysis of the current monitoring programs was conducted according to the following criteria:
number of indicators to be monitored; estimation of indicators of the provision of the population
with drinking tap water; determining the relationship between water quality and public health. The
highest number of quality and safety indicators for drinking water to be monitored is foreseen in the
US and Ukraine, less in the EU countries, and the lowest in the Russian Federation. It is revealed
on the basis of the analysis of the programs in the EU, USA, Russia and Ukraine of the
organization of organization and implementation of the monitoring of drinking water quality, which
is the most important component of monitoring to determine the relationship between the quality of
drinking water and public health, as of today in Ukraine, unlike other countries in the world, is not
implemented. This significantly reduces the information and effectiveness of the monitoring system
as a whole, and makes it impossible to promptly develop and implement management decisions. The
analysis made it possible to improve the program of social and hygienic monitoring of drinking tap
water in the industrial region of Ukraine.
Keywords. drinking water, monitoring, public health
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The scientific achievements of the Authors were also presented for open discussion at the international scientific
conference “Science for modern humanity‘ 2019 ”( October 30 - 31, 2019)
By the decision of the international scientific conference, works that received a positive assessment were recommended
for publication in the journal.
Научные достижения Авторов были также представлены для открытого обсуждения на международной
научной конференции «Science for modern humanity ‘2019» (с 30 по 31 октября 2019 г.)
Решением международной научной конференции работы, которые получили положительную оценку, были
рекомендованы к изданию в журнале.
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