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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

УДК 005:627.2: 627:3:338.28 

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ 
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТНОГО 

КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 

Козир Б.Ю. 

Верховна Рада України 

 

Морський транспортний комплекс України є багатофункціональ-

ною структурою, має високий потенціал. Його розвиток та ефективне 

використання повинні забезпечити конкурентоспроможність економіки 

України як морської держави. 

Комітет по транспорту Верховної Ради, Міністерство інфраструк-

тури розробляють та реалізують механізми впливу на елементи транс-

портного комплексу з метою підвищення його ефективності. Закон Укра-

їни «Про морські порти України» визначає прогнози щодо вантажопото-

ків, завдання, основні напрями та шляхи розвитку портової галузі в ці-

лому. Для реалізації положень Закону України «Про морські порти Укра-

їни» розроблена «Стратегія розвитку морських портів України на період 

до 2038р.». Організовано державне підприємство «Адміністрація морсь-

ких портів України», що забезпечує реалізацію дієвих механізмів плану-

вання та контролю елементів портової галузі. 

В Стратегії передбачено створення умов для залучення приватних 

інвестицій для розвитку об’єктів портової інфраструктури, а також для 

впровадження стимулюючих тарифів на послуги, що надаються в мор-

ських портах. 

З метою удосконалення нормативно-правової бази в галузі внут-

рішнього водного транспорту Міністерством інфраструктури України 

підготовлено проект Закону України «Про внутрішній водний транс-

порт». Передбачаються створення державної установи – Адміністрація 

внутрішніх водних шляхів України, яка забезпечуватиме функціонування 

річкових водних шляхів, утримання та використання об’єктів інфрастру-
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ктури внутрішнього водного транспорту. В цілому проект Закону забез-

печує реалізацію єдиної економічної, інвестиційної, науково-технічної та 

соціальної політики по створенню та розвитку берегової інфраструктури 

внутрішнього водного транспорту.   

Поновлення річкового судноплавства потребує вирішення ряду 

проблем. Основні з них: 

1. Організація проектування та побудови річкових транспортних 

суден. 

2. Проектування та побудова сучасних логістичних центрів. 

3. Підтримка габаритів суднового ходу (фарватеру). 

4. Розширення номенклатури причальних споруд, організація 

технічного нагляду за операційними акваторіями причальних споруд. 

5. Навігаційно-гідрографічне забезпечення  річкового судно-

плавства. 

6. Організація реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього 

водного транспорту. 

7. Автоматизація обліку річкових перевезень. 

Вказані заходи інституціонального впливу в цілому направлені на 

інтеграцію України до міжнародних мультимодальних перевезень, на 

розвиток міжнародної торгівлі. 

 

Список використаної літератури: 

1. Закон України «Про морські порти України» - відомості Верхов-

ної Ради України № 4709 

2. Стратегія розвитку морських портів України на період до 2038р. 

– розпорядження Кабінету Міністрів України № 548-р 

3. Котлубай О.М. Конкурентоспроможність та сталий розвиток мо-

регосподарського комплексу України [Текст] / Ільченко С.В., Кухарчик 

В.Г. та ін. – Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2011. – 427с. 
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УДК 005:627.2: 627:3:338.28 

ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 
МОРСКИХ ПОРТОВ 

Рыжков C.С., Харитонов Ю.Н. 

Украина, Национальный университет кораблестроения имени адми-

рала Макарова  

 

Одним из важнейших элементов экономики Украины является ее 

морехозяйственный комплекс (МК). Развитие МК представляет собой 

актуальную социально-экономическую проблему, эффективность ре-

шения которой в значительной степени определяется эффективностью 

разработки и реализации соответствующих целевых проектов и про-

грамм [1, 2]. 

Выполненный 

анализ показал, что 

стратегическое пла-

нирования социально-

экономического раз-

вития государства и 

приморских террито-

рий требует коорди-

нации действий, направленных на развитие морского и речного  судо-

ходства, портового хозяйствования, а также создания обеспечиваю-

щей эти виды деятельности инфраструктуры. 

Показано, что формирование модели управления развитием 

морских портов требует выполнения ряда работ, обеспечивающих 

формирование содержания проектов и программ, основными из кото-

рых следует считать: 

– определение потенциала морской деятельности региона; 

– прогнозные оценки динамики развития регионального морехо-

зяйственного комплекса и территориального развития прибрежно-

береговой инфраструктуры;  

– функциональное зонирование прибрежной акватории, получен-



МОРСЬКА ІНФРАСТРУКТУРА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 7

ное с использованием инструментов морского пространственного пла-

нирования; 

– прогнозные оценки динамики антропогенного воздействия на 

прибрежную акваторию и территории;  

– решение задач береговой защиты, сохранения биологического 

и ландшафтного разнообразия; 

– анализ и оценка ограничений, связанных с реализацией целей 

и задач проектов и программ;  

– разработка и принятие региональной морской политики и дру-

гие. 

Важное место в модели должно быть уделено решению задач 

охраны труда, повышению безопасности населения приморских терри-

торий, снижению негативных последствий от стихийных бедствий. 

Рассмотрены основные модели управления функционированием 

морских портов «Сервис-порт», «Тул-порт», «Ленд-лорд-порт», «Пол-

ностью приватизированный порт», которые в значительной степени 

влияют на процессы динамики развития и являются элементами мо-

дели управления развитием морских портов.  

Модель должна учитывать специализацию регионального МК, 

основываясь на существующей дифференциации природных и соци-

ально-экономических условий.  

Формирование модели предусматривает выполнение работ ста-

тистического зондирования прибрежных территорий и элементов пор-

товой инфраструктуры с одновременным созданием соответствующих 

баз данных, в том числе, геоинформационных. К числу важных показа-

телей и характеристик следует относить длину береговой линии, коли-

чество населения, проживающего в приморских муниципалитетах, 

площадь береговых пространств, занятых промышленными предпри-

ятиями, прибрежные зоны, включенные в список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО и многие другие. 

При разработке модели рекомендуется учитывать риск-факторы, 

возникающие на различных этапах жизненного цикла проектов и про-

грамм, которые могут выступать в качестве ограничений, например, 
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усиление конфликтов портовых операторов, внешнеэкономические 

риски, связанные со специализацией морского региона в международ-

ном разделении труда. 

Приводится общая схема региональной модели управления раз-

витием морских портов. 

 

Список использованной литературы: 

1. Закон України «Про морські порти України» Відомості Верховної 

Ради України (ВВР), 2013, № 7, ст.65. 

2. Про затвердження Стратегії розвитку морських портів України 

на період до 2038 року. Кабінет Міністрів України; Розпорядження 

від 11.07.2013 № 548-р. 

 

 

 

УДК 629.5.01:004.9 

ЗАСТОСУВАННЯ CAD / CAM / CAE-СИСТЕМ ПРИ 
ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З КОРАБЕЛЬНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ 

Жуков Ю.Д., Двірна О.З., Веркієнко Ж.В. 

Україна, Національний університет кораблебудування імені адмірала 

Макарова 

 

На думку провідних світових аналітиків, основними чинниками ус-

піху в сучасному промисловому виробництві є: скорочення терміну ви-

ходу продукції на ринок, зниження її собівартості і підвищення якості. 

Зараз загальновизнаним фактом є неможливість виготовлення складної 

наукомісткої продукції (кораблів, літаків, різних видів промислового об-

ладнання та ін.) без застосування сучасних систем автоматизації. До 

числа найбільш ефективних технологій, що дозволяють виконати ці ви-

моги, належать так звані CAD / CAM / CAE-системи (системи автомати-

зованого проектування, технологічної підготовки виробництва та інже-

нерного аналізу) [1]. Тому якісна підготовка сучасного інженера може 

бути реалізована тільки на основі комплексного підходу до освоєння 
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інформаційних технологій, в основу якого покладена наскрізна система 

навчання студентів з використанням систем автоматизації [2].  

Однак сучасний рівень використання даних систем у навчальному 

процесі вузів недостатній для отримання високого рівня практичних на-

вичок і вмінь, тому в Національному університеті кораблебудування ім. 

адмірала Макарова було створено Інститут новітньої корабельної інже-

нерії (ІНКІ) основним завданням якого є формування практичних нави-

чок проектування і конструювання суден засобами систем автоматизо-

ваного проектування (САПР) високого рівня, що дозволить підвищити 

якість підготовки фахівців в області корабельної інженерії, а також за-

безпечити високий рівень конкурентоспроможності випускників на гло-

бальному ринку інженерної праці. 

В даний час інститут співпрацює з найбільшим розробником кора-

бельних CAD-системи компанія NCG (виробник системи Nupas-

Cadmatic, Голландія), яка ініціювала співпрацю з профільними ВНЗ з 

метою застосування систем автоматизованого проектування для підго-

товки майбутніх кораблів. 

Пакет Cadmatic являє собою унікальне Plant Design рішення для 

проектування промислових об'єктів та інженерних комунікацій для різ-

них галузей промисловості, його інструментарій дозволяє створювати 

технологічні схеми процесів і схеми підключення інструментів; здійсню-

вати 3D-проектування будівельних конструкцій, компонувати обладнан-

ня, моделювати прокладку інженерних комунікацій (трубопроводи, вен-

тиляція, кабельні траси); генерувати ізометричні ескізи трубопроводів. 

Cadmatic має широкі можливості для віддаленої спільної роботи над 

проектом кількох студентів через інтернет або локальну мережу, що дає 

можливість впровадження дистанційного навчання, володіє модулями 

інтеграції з популярними CAD-пакетами, CAE-пакетами і лазерними 

скануючими системами [3].  

Система Cadmatic відкрита, у ній можна працювати за будь-якими 

стандартами і правилами проектування. Є база даних трубопровідних 

елементів і арматури згідно ГОСТ і описані правила проектування з 

енергетики (теплова та атомна). У базу даних також включена велика 
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номенклатура устаткування, насосів, прокату, будівельних елементів, 

трапів тощо. Можливості системи CADMATIC показані на рисунку 1. 

 

 
Рисунок 1 – Стислий опис можливостей Cadmatic 

 

Cadmatic має просту структуру модулів, кожен з яких призначений 

для вирішення конкретних проектних завдань [4]. Перший модуль – 

Cadmatic Diagram призначений для створення технологічних схем. Мо-

дуль дозволяє користувачам створювати інтелектуальні технологічні та 

принципові схеми з використанням інтуїтивно зрозумілих інструментів. 

Модуль Diagram зображений на рисунку 2. 

Другий модуль – для тривимірного проектування Cadmatic Plant 

Modeller використовується для моделювання та розташування облад-

нання, трубопроводів, вентиляційних каналів, кабельних трас, сталевих 

та бетонних конструкцій, генерування креслень і аркуша замовлення 

матеріалу, візуалізації та інше (рис.3). 
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Рисунок 2 – Модуль Cadmatic Diagram. 

 

Наступний модуль Cadmatic Pipe - модуль для автоматичного ге-

нерування ізометричних креслень, який генерує ескізи ізометрій по  да-

ним тривимірної моделі. Далі відбувається автоматична анотація ескізу, 

поставлення розмірів і ярликів, позначення розривів і генерація аркуша 

матеріалів. Креслення можуть бути експортовані у формати AutoCAD 

DWG / -DXF, PDF, DWF & SVG. CADMATIC Pipe підтримує Windows true 

type шрифти, що забезпечує легке читання ескізів та застосування різ-

них мовних налаштувань. 

Модуль Cadmatic eBrowser призначений для візуалізації та отри-

мання інформації про об'єкти, він дає можливість переглядати модель 

за допомогою плагіна до Internet Explorer, знайшов широке застосуван-

ня в процесі контролю виконання проекту керівництвом та для узго-

джень з віддаленими підрядниками. Приклад роботи модуля зображе-

ний на рисунку 4. 



I ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

 12 

 
Рисунок 3 – Модуль Plant Modeller. 

 

 
Рисунок 4 – Модуль Cadmatic eBrowser. 

 

Висновки 
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Використання вузами в начальному процесі такої потужної авто-

матизованої системи, як Cadmatic відкриває широкі можливості у підго-

товці висококваліфікованих фахівців в області корабельної інженерії за 

рахунок надання студентам знань та практичні навички роботи в САПР, 

використання такого роду систем при виконанні курсових робіт і дипло-

мних проектів, а також як вид післядипломної освіти в якості підвищення 

кваліфікації фахівців у галузі суднобудування. 
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На основе применения методов теории корабля и оптимального 

проектирования судов решена проблема оптимального выбора состава 

буксирного флота современного морского порта по критериям экономи-
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ческой эффективности и гарантированной безопасности эксплуатации. 

Разработаны программы оперативного выбора буксиров и корректиров-

ки их состава. Даны рекомендации по формированию современных 

требований к буксирному обеспечению морских портов Украины, вклю-

чаемых в их обязательные постановления. 

1.1 Определение проблем современного буксирного обеспе-

чения морского порта. Наблюдаемая эволюция портовых буксиров 

характеризуется непрерывным наращиванием их мощностей и улучше-

нием характеристик управляемости. Размеры портовых буксиров также 

непрерывно меняются. Более мощные двигатели устанавливаются в 

корпусах меньших размеров. Небольшие, очень мощные и маневрен-

ные буксиры становятся необходимыми для портов, так как их про-

странство с увеличением производительности причалов и увеличением 

размеров приходящих судов остается ограниченным. 

Вслед за увеличением мощности портовых буксиров повсеместно 

наблюдается и относительное уменьшение их числа в обслуживании 

судов, как в расчете на одно судно, так и в составе буксирного флота 

порта. Обуславливается это экономическими приоритетами заинтере-

сованных сторон. Судовладелец обычно желает ускорения портовых 

операций, что ведет к применению более мощных буксиров. Порт так-

же, в связи с желаемым сокращением расходов, стремиться использо-

вать более мощные буксиры, однако опасается не иметь повторного 

использования очень больших и мощных буксиров и не вернуть инве-

стиции, вложенные в развитие своего буксирного флота. 

Решение этих проблем, очевидно, должно соответствовать ба-

лансу, который складывается в среде функциональных операций рас-

сматриваемого порта. Так как каждый порт существенно отличается 

один от другого, то и требования к количеству и мощности вводимых 

портовых буксиров должны формироваться индивидуально. При этом 

использование более мощных буксиров, связанное с увеличением ин-

вестиций в их приобретение и с ростом затрат на эксплуатацию, стано-

вится оправданным при соответствующем увеличении продуктивности 
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порта и обслуживании судов с характеристиками, обусловленными уве-

личением продуктивности. 

Тенденция использования все более мощных буксиров обуслав-

ливает также появление трудностей в оценке значений их мощности и 

тяговых усилий с точки зрения обеспечения безопасности управления 

судами в порту. Надлежащая оценка таких значений особенно важна 

для больших судов с большим сопротивлением движению, число кото-

рых непрерывно растет. Эти значения особенно важно знать портовым 

властям, когда приходят суда, для которых должно быть реализовано 

буксирное сопровождение. В таких случаях используются два способа 

определения искомых значений: 

– генерирование текущих оценок необходимого количества букси-

ров и их мощности в зависимости от габаритов судна, расположения 

причала и гидро-метеорологической обстановки во время выполнения 

буксирной операции; 

– внесение фиксированных значений количества и мощности бук-

сиров в требования порта к буксирному сопровождению, отражаемому 

в составе планов или схем швартовки судов разных дедвейтных групп к 

каждому из причалов. 

Очевидно, что генерирование текущих оценок является наиболее 

удобным способом решения проблемы оперативного выбора необхо-

димого количества буксиров и их тяговых усилий. На основе его приме-

нения в течение длительного периода эксплуатации могут быть сфор-

мированы требования порта к буксирному сопровождению судов при их 

проводках с целью однозначных решений вопросов взаимодействия 

капитанов судов с лоцманской службой и властями порта. Однако такие 

задачи первоначально должны быть решены теоретическим путем. 

1.2. Выделение нерешенных задач. Изложенные обстоятельст-

ва обуславливают необходимость последовательного решения сле-

дующих задач: 

– определение необходимых тяговых усилий буксиров для швар-

товки всех типов судов, посещающих морские порты, с целью обеспе-

чения безопасности швартовых операций в соответствии с предложе-
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ниями Международной морской организации (IMO) [1], которая реко-

мендует осуществить это определение на основе рассмотрения аэро-

гидродинамического взаимодействия транспортируемых к причалам 

судов с окружающей средой для установления усилий, действующих на 

них в гидрометеорологических условиях порта, и назначения соответ-

ствующих тяговых усилий буксирного сопровождения;  

– сравнение полученных результатов с аналогичными данными 

отечественных и зарубежных нормативных документов; 

– разработка метода оперативного выбора необходимого количе-

ства и тяговых усилий буксиров из состава существующего или проек-

тируемого буксирного флота порта для всех типов судов, посещающих 

порт, в текущих гидрометеорологических условиях порта; 

– формирование предложений по обновлению требований порта к 

количеству буксиров, обслуживающих посещающие порт суда; 

– определение возможных экономических результатов обслужи-

вания существующим или назначаемым составом буксирного флота 

порта действующего или расширяемого комплекса его причалов; 

– оптимизации на основе использования экономических критериев 

состава существующего или нового буксирного обеспечения порта по 

типам буксиров и развиваемым ими тяговым усилиям, выполненной в 

соответствии с особенностями акватории, количеством причальных 

стенок порта и производительностью портового оборудования. 

Изложенная последовательность решения проблемы выбора бук-

сиров, принимающая во внимание местный опыт швартовки судов, 

должна привести к более реалистическому и экономически выгодному 

использованию портовых буксиров и буксирных флотов портов Украи-

ны. Улучшение результатов неизбежного выбора более мощных букси-

ров следует ожидать и при его использовании в процессе передачи 

местного практического судоводительского опыта соответствующими 

инструкторами, которые обучат нововведениям судоводителей, лоцма-

нов и капитанов буксиров. 

1.3. Постановка проблемы. Назначением НИР является разра-

ботка принципиально новых теоретических и практических методов 
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расчета безопасности, эффективности и оперативного управления 

флотами портовых буксиров, обеспечивающих реформирование этих 

подразделений с целью существенного увеличения продуктивности и 

прибыльности буксирных операций.  

2.1. Метод расчета сил, действующих на суда. На основе реко-

мендаций [1] в Национальном университете кораблестроения (НУК) 

разработан соответствующий метод определения сил, действующих на 

суда, швартующиеся в украинских морских портах [2]. В основу метода 

положены долговременные распределения интенсивностей ветра над 

территорией юга Украины и распределение дедвейта всех типов судов, 

посещающих порты. При этом учтено то, что морские порты Украины 

расположены в географической зоне, где отсутствуют приливные, от-

ливные и интенсивные речные течения, а также то, что защищенные 

акватории портов имеют относительно малые разгонные участки вет-

рового течения и волнообразования.  

Разработка метода осуществлена на основе численного модели-

рования процессов сопровождения и причаливания/отчаливания судов 

в условиях ветра, волнения и течения [3], в результате которого уста-

новлено, что наиболее напряженная ситуация по силовой отдаче бук-

сиров возникает в предельно допустимых погодных условиях функцио-

нирования порта по швартовым операциям, в момент расположения 

судна на расстоянии 40-50 м от причала, параллельно причалу. В этот 

момент буксирами развиваются максимальные тяговые усилия, обес-

печивающие последующее погашение скорости движения судна до 

требуемого значения при соприкосновении с причалом.  

Произведено сравнение результатов разработанного метода оп-

ределения действующих на судно сил и перевода их в выбираемую 

суммарную тягу буксиров, обеспечивающую безопасность швартовых 

операций, с результатами, определяемым по методам, изложенным в 

Справочнике проектанта порта [4], Британском стандарте проектирова-

ния портов (BS 6349-1:2000); Испанском стандарте проектирования 

портов (ROM 0.2-90); Рекомендациях Международного морского фору-

ма нефтяных компаний (OCIMF); Предложениях Общества междуна-
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родных операторов транспортировки сжиженных газов (SIGTTO) и в 

действующих в Украине Нормах технологического проектирования мор-

ских портов [5] (РД 31.31.37-78). 

Сравнение расчетных данных предложенного метода с данными 

зарубежных аналогов свидетельствует об их согласии. Однако сопос-

тавление этих же данных с данными РД 31.31.37-78 показывает, что 

действующее РД не охватывает часть современных типов судов, таких 

как контейнеровозы и накатные суда, в средней по дедвейту части рег-

ламентируемых типов судов он предлагает, в основном, завышенное по 

тяговым усилиям и мощности буксирное обеспечение, а в области 

больших и сверх больших дедвейтов – практически его не регламенти-

рует. В целом РД во всей области своей регламентации предлагает 

завышенное для географического положения и климатического состоя-

ния портов Украины количество используемых буксиров в расчете на 

одно судно, т.е. – в средней, наиболее вероятной области дедвейтов, в 

которой РД 31.31.37-78 назначает 3-4 буксира, могут успешно исполь-

зоваться 2-3. 

2.2. Метод оперативного определения суммарного тягового 

усилия буксиров и их количества при маневренных операциях с 

одним судном. Разработан для реализации первого метода определе-

ния буксирного сопровождения судна, прибывающего в порт – генери-

рования оценок необходимого количества буксиров и их мощности в 

зависимости от текущих погодных условий. В этом случае анализ суще-

ствующих и осуществление запланированных маневренных операций с 

одним судном осуществляется на основе созданного метода определе-

ния тяговых усилий буксиров с помощью  программы вычисления необ-

ходимого суммарного тягового усилия и выбора буксиров из состава 

флота портовых буксиров. Программа предназначена для применения к 

судам всех типов, во всем диапазоне их дедвейтов и во всем диапазоне 

погодных условий функционирования порта. Она обуславливает безо-

пасность швартовых операций на основе введенного запаса на сум-

марное тяговое усилие буксиров и достоверных данных по краткосроч-
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ным метеопрогнозам, достаточным по времени для проведения всего 

комплекса запланированных буксирных операций с судном.  

2.3. Метод формирования требований к буксирному обеспе-

чению порта. Разработан для реализации второго способа определе-

ния буксирного сопровождения судна, прибывающего в порт – внесения 

фиксированных значений количества и мощности буксиров в требова-

ния порта к буксирному сопровождению судна.  

На основе программного генерирования текущих по метеоуслови-

ям оценок необходимых тяговых усилий и количества буксиров, обес-

печивающих обслуживание характерных для украинских портов судопо-

токов на протяжении долговременного периода их эксплуатации, полу-

чено обобщение проблемы выбора необходимого количества и тяговых 

усилий буксиров. Оно сформировалось в результате перехода в рас-

сматриваемых зависимостях от аргумента «дедвейт» к независимой 

переменной «наибольшая длина судна». В этом случае необходимое 

суммарное тяговое усилие буксиров становится слабо зависящим от 

типа и нагрузки обслуживаемых судов, но существенно изменяется при 

вариациях средней скорости ветра.  

На рис. представлены такие обобщенные зависимости для двух 

ступеней скорости ветра, фиксируемых величинами 14 и 7 м/с. Первая 

из них соответствует существующему официальному ограничению 

функционирования портов по швартовым операциям и может быть оп-

ределена как граница потребных суммарных тяговых усилий буксирного 

обеспечения портов, превышение которых составляет ~ 6% годового 

времени, вторая – среднему значению скоростей ветра в акваториях 

портов с продолжительностью непревышения порядка полугода. 
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Рисунок – Обобщенные зависимости необходимых суммарных тяговых 

усилий буксиров для обслуживания одного судна в морских пор-

тах Украины 

 

Полученные зависимости свидетельствуют о том, что при доста-

точно часто встречающихся благоприятных погодных условиях суммар-

ное тяговое усилие буксирного обслуживания украинского морского 

порта может быть уменьшено вдвое. Это обстоятельство обуславлива-

ет значительную экономическую целесообразность использования об-

наруженных закономерностей, оно же определяет необходимость под-

разделения состава буксирного флота порта на «мощные» и «стан-

дартные» буксиры и сосредоточения внимания на нормативном регла-

ментировании, в основном, мощных единиц. 

2.4. Модель функционирования буксирного флота порта. Для 

определения необходимого состава и характеристик портовых букси-

ров, обслуживающих комплекс действующих причалов порта, составле-

на соответствующая модель функционирования буксирного флота пор-

та. В основу модели положены методы теории массового обслуживания 

и теории корабля. При этом приходящие суда и причалы представлены 
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обслуживающими устройствами, а приходы судов в порт – заявками, 

распределяемыми по причалам. В целом совокупность причалов порта 

рассмотрена как многоканальная система массового обслуживания, 

находящаяся в переменных (случайных) погодных условиях эксплуата-

ции при случайном потоке заявок.  

При реализации модели функционирования для каждого причала 

генерируется случайное время появления очередного судна - заявки на 

обслуживание. Для полученной заявки в зависимости от типа судна, его 

дедвейта и случайных погодных условий на время проведения манев-

ренных операций определяется суммарный требуемый упор портовых 

буксиров и подбирается их количество из рассматриваемого состава 

буксирного флота порта с учетом занятости буксиров в операциях с 

другими судами. Затем моделируется проведение буксировочных опе-

раций: эскортирования или сопровождения судна по подходному кана-

лу, транспортировки его к причалу и причаливания - швартовки. В слу-

чае невыполнения условий входа судна в порт, заявка ставится в оче-

редь, а судно – на якорную стоянку.  

Время стоянки судна у причала при выполнении погрузочно-

разгрузочных работ моделируется в зависимости от производительно-

сти оборудования причала, которая также является случайной величи-

ной.  

После погрузки или разгрузки судна выполняется аналогичная по-

следовательность операций по выводу его из порта. По завершению 

времени маневренных операций с судном, покидающим порт, заявка 

уходит из модели, буксиры и канал освобождаются. Процесс модели-

рования производится одновременно ко всем причалам на интервале 

времени, равном календарному году, с шагом по времени, равном од-

ной минуте. 

2.5. Экономические характеристики буксиров. Разработанная 

модель функционирования дополнена блоком расчета показателей 

эффективности портовых буксиров. При этом положено, что доход бук-

сира состоит, в основном, из двух составляющих: почасовой платы за 

сопровождение при движении по подходному каналу и платы за выпол-
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нение швартовных операций (буксирного сбора). У буксиров, обслужи-

вающих суда-газовозы, дополнительный доход определяется эскорти-

рованием судна-газовоза в прибрежных водах и дежурством возле суд-

на-газовоза при его стоянке у причала. В эксплуатационные расходы 

портового буксира включены расходы на экипаж, амортизацию, ремонт, 

техобслуживание, докование, классификационное освидетельствова-

ние и топливо. 

2.6. Метод определения эффективности буксирного флота 

порта. На основе предложенной модели функционирования портовых 

буксиров и способа расчета показателей эффективности их работы 

разработана программа определения эффективности существующего 

или назначаемого состава буксиров, обслуживающего существующий 

или назначаемый судопоток, распределенный по комплексу всех суще-

ствующих причалов или по комплексу причалов ближайшего будущего. 

Программа учитывает накопление всех перечисленных буксирных до-

ходов от операций эскортирования, сопровождения, «швартовки», «от-

швартовки» и дежурства у судов, а также перечисленные статьи экс-

плуатационных расходов. При этом расходы топлива определяются 

текущими затратами мощности, необходимыми для развития потребной 

тяги, обеспечивающей выполнение буксирной операции в текущих по-

годных условиях, с учетом дополнительных сил, обусловленных кине-

матикой судна и буксиров. Программа успешно прошла тестирование, 

включающее сравнение данных моделирования с фактическими дан-

ными работы буксирного флота порта «Южный» за 2013 год. 

2.7. Метод поиска оптимальных характеристик буксирного 

обеспечения порта. Определение оптимальных характеристик букси-

ров и состава буксирного флота порта выполнено с помощью оптими-

зационной задачи, в которой в качестве критериев оптимальности рас-

смотрены критерии минимума используемой суммарной тяги буксирно-

го флота при заданном судопотоке и максимума производительности 

(прибыли) на интервале времени, равном календарному году. В качест-

ве основного ограничения задачи использована допустимая на этом 
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интервале разность количества судов, вошедших в порт и вышедших из 

него, минимизирующая ущерб судовладельцев от простоя судов.  

Оптимизационные задачи построены таким образом, чтобы полу-

чить решения, как для существующего причального комплекса, так и 

для комплекса причалов ближайшего будущего. Ядром этих задач яви-

лась минимизация суммарного тягового усилия за счет соответствую-

щего подбора буксиров для каждой буксирной операции, производимой 

в текущих погодных условиях.  

Выводы 

Для реформы буксирного обеспечения портов Украины разрабо-

таны: 

– методы определения необходимого количества и состава букси-

ров для практической реализации процессов буксировки и швартов-

ки/отшвартовки судов в портах, направленные на создание оператив-

ной и нормативной базы современного буксирного обеспечения портов 

с целью увеличения эффективности буксирно-швартовных операций 

при сохранении уровня их безопасности; 

– методы оценки эффективности и оптимизации состава буксир-

ного флота порта по критериям достижения в результате выполнения 

буксирно-швартовных операций минимума суммарной тяги флота и 

максимума его производительности, способствующие увеличению кон-

курентоспособности подразделений портов, занятых эксплуатацией 

буксиров. 
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Морские терминалы представляют собой комплекс технологиче-

ски связанных объектов портовой инфраструктуры, в том числе прича-

лы, подъемно-транспортное и другое оборудование, которое обеспечи-

вает погрузку-разгрузку и сохранение грузов, безопасную стоянку и об-

служивание транспортных судов [1]. Морской наливной терми-

нал (МНТ) – это гибкая микрологистическая система, которая обеспечи-

вает накопление различных типов жидких грузов и их погрузку на спе-

циализированные танкеры. Для повышения уровня конкурентоспособ-

ности в динамично развивающейся среде терминалам необходимо по-

стоянно адаптироваться к изменяющимся условиям рынка, опережая 

своих конкурентов по качеству, скорости и гибкости предоставления 

услуг. Это возможно при оперативном получении руководством инфор-

мации о работе терминала для своевременного принятия решений. 

Актуальным становится совершенствование механизмов управления 

МНТ на основе современных информационных технологий. 
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Одним из инструментов, который позволяет автоматизировать 

процессы принятия управленческих решений и оценить различные аль-

тернативные варианты развития системы, является имитационное 

моделирование (ИМ) - математическое описание процессов, воспроиз-

водящих функционирование изучаемой системы [2]. При имитационном 

моделировании реализующий модель алгоритм воспроизводит процесс 

функционирования системы во времени и пространстве, причем имити-

руются составляющие процесс элементарные явления c сохранением 

его логической и временной структуры. Целесообразность использова-

ния имитационных моделей в управлении МНТ определяется необхо-

димостью проведения оценок основных показателей функционирования 

системы, сбором данных по отдельным событиям логистического про-

цесса и статистической обработкой данных.  

Базовыми элементами имитационной модели МНТ являются: 

1. Матрица клиентов терминала. 

2. Матрица договоров терминала с клиентами. 

3. Входной поток грузов Flow input (FI). 

4. Модель стационарных емкостей терминала S3QA. 

5. Модель насосной системы терминала W (F,T). 

6. Процедура перегрузки PG (Si,Sj,W). 

7. Выходной поток груза flow Output (FO). 

Элементы модели взаимодействуют через параметры (объем и 

геометрические характеристики емкостей, характеристики насосов, тру-

бопроводов и др.). Для визуализации состояния и поведения объектов 

модели используются алгебраические уравнения, стейтчарты (графи-

ческий язык диаграмм), таймеры, программные коды на языке Java.  

Разработана функциональная схема программного комплекса, ко-

торый обеспечивает решение следующих задач: 

1. Разработка планов работы терминала: годичных, квартальных, 

месячных, суточных. 

2. Оперативное управление работой терминала. 

3. Формирование аналитических отчетов о работе терминала. 

Программная реализация выполнена в среде системы AnyLogic. 
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Выводы 

Программный комплекс управления морским терминалом обеспе-

чивает следующие конкурентные преимущества: 

1.  Повышение эффективности управления технологическими про-

цессами и функционированием терминала. 

2. Минимизацию расходов на хранение и перевалку грузов. 

3. Имитационная модель грузопотоков терминала обеспечивает 

интеграцию в региональные и глобальные логистические транспортные 

системы. 
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Определение численности работников компании относится к про-

блемам управления персоналом [1]. Деятельность по управлению пер-

соналом сервисных эргатических систем (СЭС) – это целенаправлен-

ное воздействие на человеческую составляющую, как эргатический 

элемент, ориентированное на соответствие возможностей, целей, стра-

тегий развития компании [2, 3]. 

В настоящее время на практике для расчета численности персо-

нала N чаще всего принимается формула [4]: 
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   N A T K T   ,      (1) 

где ΔТ – время на проведение работ; А (ΔТ) – работа, которая должна 

быть выполнена за время ΔТ, чел.-час; К – квалификация персонала. 

Очевидно, что измерить указанные факторы для деятельности 

морского агента менеджменту компании вряд ли возможно. Также из-

вестна методика определения числа служащих аппарата управления 

судоходной компании НИИ труда [5].  

Был сделан вывод, что разработка иных подходов к определению 

численности агентской компании представляет актуальность. По мне-

нию автора, перспективным направлением является применение опти-

мизационных методов и моделей линейного программирования [6,7]. 

Это обусловлено тем, что многие из них реализованы в условиях стан-

дартного программного обеспечения и позволяют доводить разработки 

до практической реализации. 

Автором предложена следующая экономико-математическая мо-

дель задачи определения числа операторов в СЭС: 
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В модели приняты следующие обозначения: 

i – морской агент, 1, 2, ...,i m ; 

j – судно из множества Gi, судов, закрепленных за агентом i; 

aN  – численность агентов в компании. Может определяться при 

помощи модели СМО или из действующего штатного расписания ком-

пании; 
.с оп

jN , 
.с пс

jN – количество судов типа  1, 2, ...,j j n , согласно оп-

тимистическому и пессимистическому прогнозам соответственно.  

ijF  – прибыль компании от обслуживания агентом i судна j; 

ijx  – параметр управления – количество агентов, закрепленных за 

судном;  

ijs  – расходы компании на обслуживание агентом i судна j; 

S – денежные средства, которыми располагает компания на аген-

тирование; 

ijt  – время обслуживания судна j агентом i; 

ст
jt  – валовое стояночное время обработки судна j в порту. 

Выражение (2) характеризует целевую функцию модели – получе-

ние максимальной прибыли от деятельности компании. 

Неравенство (3) указывает на то, что имеющиеся денежные сред-

ства компании для проведения этого вида работ не должны быть пре-

вышены. 

Ограничение (4) требует, чтобы полученное в результате решения 

число агентов, не превышало имеющихся (прогнозируемых штатных 

единиц). 

Ограничения (5) и (6) указывают на то, что время агентского об-

служивания судов не должно превышать сталийного времени.  

Ограничение (7) указывает на целочисленность полученных ре-

зультатов. В отдельных случаях требование целочисленности может 

быть снято, и полученные не целые значения переменной будут указы-

вать на то, что некоторые агенты, как часто встречается на практике, 
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могут быть привлечены для осуществления только части операций из 

всего комплекса агентских услуг. 

Для определения прогнозных значений объема работ, выполняе-

мых агентской компанией 
.с оп

jN  и 
.с пс

jN  – предлагается использовать 

метод экспоненциального сглаживания [7,8]. Тогда справедливы выра-

жения 

. расч€с оп
j jN N   ,              (8) 

. расч€с nc
j jN N   ,      (9) 

где  
расч€
jN  – точечный прогноз, полученный с помощью модели тренда 

в форме степенного полинома [8]; 

σ –  стандартное (среднее квадратическое) отклонение. 

Выводы 

1. Предложенная методика, в отличие от известных подходов, 

позволяет учесть специализацию компаний и отдельных агентов в за-

висимости от изменения структуры судопотока, что на практике будет 

способствовать повышению эффективности агентского обслуживания 

судов различных типов. 

2. Изложенная методика создает базу для дальнейшего разви-

тия и совершенствования агентской деятельности на практике. 
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
 

УДК 164:658.01 

МИКРОЛОГИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА – МОРСКОЙ 
ТОРГОВЫЙ ПОРТ 

Фатеев Н.В., Казарезов А.Я., Сюков О.О. 

Украина, Национальный университет кораблестроения имени адми-

рала Макарова 

 

Морские торговые порты являются важным фактором развития 

Украины как морского государства. 

Морской порт – это микрологистическая система, которая интег-

рирует в комплексе планирования, физическое транспортирование гру-

зов в сопровождении необходимого для этого информационного и фи-

нансового потока. 

Сегодня морской торговый порт – бюджетообразующее предпри-

ятие региона, имеющее стратегическое значение для экономики стра-

ны. 

Морской порт со времен его основания был одним из важнейших 

объектов развития региона. Если в начале своего существования порт 

был единым целым механизмом, то в нынешнее время благодаря част-

ным инвестициям территория и инфраструктура порта разделены меж-

ду стивидорными и частными компаниями. 

Стивидорные и частные компании в свою очередь обеспечивают 

обработку грузов и судов, тем самым развивая морской торговый порт. 

А порт оставил за собой право администрирования стивидорных и ча-

стных компаний и управление логистическими потоками. 

Стивидорные компании обеспечивают поиск заказчиков, планиро-

вание поставок, перегрузки, складированию и обработки грузов с ис-

пользованием инфраструктуры порта. 

Рассмотрим на примере Николаевского морского торгового порта 

принцип работы всей логистической системы. Стивидорная компания 
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находит заказчика, которому нужно переместить груз от его производ-

ства в Украине в любую другую страну имеющую порт или на оборот. 

Для этого стивидорная компания арендует у Николаевского морского 

торгового порта причал, складскую территорию под данный груз и не-

обходимую технику. Николаевский морской торговый порт в данный 

момент может обрабатывать различные грузы: зерно, уголь, нефтепро-

дукты, металлопрокат и многое другое. После чего, стивидорная компа-

ния фрахтует судно, подготавливает причал и склад для приема груза, 

а заказчик отправляет груз любым удобным для него видом транспорта 

способным доставить груз в порт (железная дорога, автотранспорт, 

речной или морской транспорт, трубопровод). 

Когда груз приходит в порт он обрабатывается, складируется, 

хранится, перегружается на судно и отправляется в порт назначения. 

Администрация порта обеспечивает взаимодействие всех этих 

объектов в одной микрологистической системе, что дает качественную 

и своевременную обработку грузов импортируемых или экспортируе-

мых в порт. 

 

 

 

УДК 164:658 

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭКСПОРТА ЗЕРНА ЧЕРЕЗ 
МОРСКОЙ ПЕРЕВАЛОЧНЫЙ ТЕРМИНАЛ 

Галь А. Ф., Казарезов А. Я., Нанакин С. Ю. 

Украина, Национальный университет кораблестроения имени адми-

рала Макарова 

 

Эффективное функционирование и развитие национального мо-

рехозяйственного комплекса в значительной мере влияет на экономи-

ческий прогресс Украины. 

Каждый год, как обычно, в преддверии нового зернового сезона в 

Украине звучат заявления торговых компаний, и международных фи-

нансовых институтов, а также правительств других стран о намерении 



МОРСЬКА ІНФРАСТРУКТУРА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 33

их как инвесторов развивать мощности по перевалке зерно в портах 

Украины. Устойчиво сохраняется стойкий спрос операторов зернового 

рынка к развитию перевалочных мощностей в портах и построению 

оптимальной логистической цепочки. 

С этой точки зрения, сегмент перевалки зерна оценивается как 

наиболее привлекательный для инвестиций и перспективный для фи-

нансирования. Такая тенденция подтверждается высокими результата-

ми работы морских портов по перевалке зерновых в сезоне нынешнего 

года и предыдущих лет. 

Для анализа мощности потока экспорта зерна из Украины с помо-

щью морских судов  следует изучить: 

1. Основные тенденции производства зерновых культур по-

следнего десятилетия. 

2. Тенденции экспорта зерновых из Украины. 

3. Перспективы экспорта зерна из Украины на длительный пе-

риод (до 2020 г.). 

4. SWOT-анализ зернового рынка. 

5. Анализ мощностей по перевалке зерновых в портах Украины. 

6. Техническое описание и географическое положение перева-

лочных терминалов и портов. 

7. Классификация портов (по наличию терминалов, технологий 

и их характеристик). 

8. Сравнительный анализ фактических мощностей по перевал-

ке зерновых в морских портах Украины. 

9. Характеристика мощностей по хранению зерновых в портах. 

10. Оценка конкурентных преимуществ морских и крупнейших 

речных портов и терминалов. 

11. Количественная оценка загрузки терминалов по перевалке 

зерновых (2008-2014 гг.). 

12. Анализ проектов по строительству новых мощностей, проек-

тов по модернизации и наращиванию существующих мощностей (их 

конкурентоспособность). 
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13.  Риски и возможности перевалки зерна в морских портах Ук-

раины. 

14. Анализ возможностей по перевозке зерна в контейнерах. 

15. Рекомендации по оптимизации для конкретного морского 

порта Украины (например, Николаевского). 

 

 

 

УДК 164:658.01 

ВЫБОР ЛОГИСТИЧЕСКОГО КРИТЕРИЯ ПРИ 
ПРОЕКТИРОВАНИИ КАНАЛА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

Казарезов А.Я., Галь А.Ф., Лукьянчук П.И. 

Украина, Национальный университет кораблестроения имени адми-

рала Макарова 

 

Большинство исследователей под распределительной логистикой 

понимают комплекс взаимосвязанных между собой функций, реализуе-

мых в процессе распределения материального потока между различ-

ными оптовыми покупателями, то есть в процессе оптовой продажи 

товаров. Под распределением в логистике понимается физическое, 

вещественное содержание этого процесса.  

Распределительная логистика охватывает всю цепь системы рас-

пределения на участке поставщик – потребитель: маркетинг, транспор-

тировку, складирование. При этом основной удельный вес занимают 

задачи управления материальными потоками, решаемые в процессе 

продвижения готовой продукции к потребителю. 

Объектом изучения в распределительной логистике является ма-

териальный поток на стадии движения от поставщика к потребителю. 

Предметом изучения в распределительной логистике служит оптимиза-

ция процесса физического продвижения продукта к потребителю. Глав-

ными составляющими предмета изучения в распределительной логи-

стике на микроуровне являются:  

 организация получения, обработки заказа и планирование 
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процесса реализации продукции; 

 выбор вида упаковки, принятие решения о комплектации 

продукции;  

 выбор сети складов или отказ от складирования продукции; 

 выбор посредников или отказ от услуг посредников; 

 выбор маршрута доставки продукции; 

  организация отгрузки, доставки и контроль над транспорти-

рованием продукции; 

 организация сервисного обслуживания клиентов. 

Поставщик и потребитель материального потока представляют 

собой две микрологистичсские системы, связанные логистическим ка-

налом, или иначе – каналом распределения. Оптимизация канала рас-

пределения, а затем и логистической цепи, возможна лишь при наличии 

на товарном рынке большого количества предприятий, осуществляю-

щих функцию оптовых поставок. В логистических системах с прямыми 

связями каналы распределения не содержат каких-либо оптово-

посреднических фирм. В гибких и эшелонированных системах такие 

посредники имеются. 

Выбор канала распределения – одна из основных задач 

распределительной логистики. При формировании системы 

распределения продукции во внимание, в первую очередь, 

принимаются следующие факторы:  

 предприятия-поставщики (количество, размеры, опыт 

работы, местоположение, знание рынка, уровень подготовки 

персонала); 

 внешнее окружение (число конкурентов, уровень 

конъюнктуры, наличие входных барьеров, тип рынка); 

 продукция (жизненный цикл, технические параметры, 

стоимость необходимого оборудования); 

 маркетинговая стратегия предприятия (необходимость 

контроля действий конечного потребителя, возможность получения 

информации). 

В качестве критерия оптимизации при выборе канала распреде-

ления предлагается использовать минимум суммы логистических за-
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трат, основанный на критерии В.Парето. Предлагаемый критерий опти-

мизации позволяет проверить, улучшает ли очередное решение по кон-

кретному объекту общее состояние канала распределения.  

Критерий В.Парето применяется при решении задач, когда опти-

мизация одних показателей считается достаточной при условии, что 

другие показатели при этом не ухудшаются. Оптимум по В.Парето – 

решение, которое не может быть улучшено с точки зрения одного из 

критериев без ухудшения другого критерия. 

В случае выборе канала распределения целевая функция прини-

мает следующий вид: 

 

L = min (Ск + Тр +Ад + Пр), 

 

где:  Ск, Тр, Ад, Пр – складские, транспортные, административные и 

прочие расходы. 

Складские расходы подразделяются на: складирование, хранение 

и содержание запасов готовой продукции; эксплуатацию складских 

площадей; амортизацию складского оборудования; погрузочно-

разгрузочные работы; комплектование заказов для потребителей; упа-

ковку готовой продукции; формирование транспортных партий. 

Транспортные расходы подразделяются на: содержание внутри-

заводского транспорта; эксплуатацию внешних транспортных средств; 

ремонт и профилактику транспортных средств; амортизацию транс-

портного парка; эксплуатацию транспортной тары; потери продукции 

при транспортировке. Административные расходы подразделяются на: 

содержание административного аппарата; содержание работников 

склада; содержание работников транспортной службы. Прочие расходы 

подразделяются на: содержание административного аппарата; комис-

сионные, выплачиваемые посредникам; поиск потенциальных потреби-

телей; обработку заказов потребителей; стимулирование сбыта готовой 

продукции; возврат продукции от потребителей. 

Таким образом, распределительная логистика нацелена на ра-

ционализацию всей сферы сбыта в совокупности. 
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УДК 164:658 

ЗАДАЧИ МОРЕХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА УКРАИНЫ 
В АСПЕКТЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Галь А. Ф., Казарезов А. Я., Трушлякова Ю. Е. 

Украина, Национальный университет кораблестроения имени адми-

рала Макарова 

 

Украина имеет выгодное географическое расположение (геогра-

фический центр Европы), самую большую среди Черноморских стран 

длину береговой линии, развитую сеть портов, автомобильных и же-

лезных дорог, научный и образовательный потенциал для работы вод-

ного транспорта. 

Экономический прогресс Украины в значительной мере зависит от 

эффективного функционирования и развития национального морехо-

зяйственного комплекса, который в контексте национальной безопасно-

сти есть важная часть государственных интересов. 

Проблемы морехозяйственного комплекса Украины в плане ана-

лиза возможностей следует рассматривать системно как исследование 

крупнейшего объединения предприятий государства – ассоциации пор-

товых хозяйств "Укрпорт" (сегодня в союзе состоит 32 предприятия и 8 

профильных комитетов). 

В Одессе, Николаеве, Херсоне и других портах Украины, есть все 

необходимое для успешного функционирования морехозяйственного 

комплекса: профессиональные кадры, портовые сооружения, техника, 

коммуникации, учебные и научные организации (в Одессе около 70 % 

потенциала отрасли). 

Не менее необходимы: система подготовки дипломированных 

морских специалистов и имплементация национальной нормативной 

базы в международное морское законодательство (фактическая реали-

зация международных обязательств на внутригосударственном уровне, 

а также конкретный способ включения международно-правовых норм в 

национальную правовую систему, строгое следование целям и содер-

жанию международного установления). 
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Украинские порты одни из самых дорогих в Европе для заходов 

судов (значительная доля затрат по дисбурсментам, расходы судна, 

производимые во время его нахождения в порту, включая все виды 

портовых сборов, стивидорные работы, услуги брокеров, бункер, таль-

манские услуги, снабжение продовольствием и т.п. сегодня завышены). 

Необходимо четко установить и ограничить государственное регулиро-

вание бизнеса в портах. 

Основные приоритеты в деятельности ассоциации портов Украи-

ны таковы. 

1. Воссоздание государственного отраслевого органа управле-

ния водным транспортом, который будет контролировать выполнение 

международных морских конвенций, и обеспечивать эффективность 

использования, прежде всего, инфраструктуры морских портов. 

2. Профессиональное и последовательное реформирование 

отрасли с целью повышения эффективности работы портов и ее ин-

фраструктуры. 

3. Развитие морской инфраструктуры, которая на 80 % связана 

с логистическим менеджментом. 

4. Создание современной службы береговой охраны как части 

морской инфраструктуры и морехозяйственного комплекса Украины на 

основании опыта зарубежных (США, Франции, Нидерланд, Великобри-

тании Германии и др.). 

Меры, которые необходимо предпринять для развития морехо-

зяйственного комплекса Украины: 

– совершенствование тарифно-таможенной политики для привле-

чения транзитных грузов в порты Украины; 

– изменение законодательной базы в части урегулирования госу-

дарственно-частного партнерства; 

– возрождение национального судоходства; 

– обеспечение безопасности судоходства, в том числе, в террито-

риальном море, внутренних водах Украины и портах. 

Стратегические направления развития морехозяйственного ком-

плекса Украины таковы: 
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– восстановление национального судоходства; 

– создание международного реестра путем привлечения ино-

странных судов; 

– развитие транспорта и транспортной инфраструктуры; 

– повышение конкурентоспособности портов путем создания ре-

гиональных логистических центров в основных морских транспортных 

узлах (оптимизация прохождения грузов и создание региональных пор-

товых кластеров, объединяющих предприятия различных видов дея-

тельности, связанной с перевалкой и обработкой грузов, а также с раз-

личными сервисными услугами по грузам, судам и портам); 

– совершенствование таможенно-тарифной политики с целью 

привлечения транзитных грузов (снижение тарифов на перевозку же-

лезнодорожным транспортом, упрощение процедуры таможенного 

оформления тарифных грузов); 

– модернизация транспортной инфраструктуры приморских регио-

нов (приведение имеющихся транспортных путей страны в соответст-

вие с международными стандартами, строительство новых автодорог); 

– создание эффективной инфраструктуры управления судострои-

тельной и судоремонтной промышленностью за счет создания регио-

нального кластера (на базе Николаевской области, и таким образом 

увеличить капитализацию и повысить конкурентоспособность); 

– развитие сектора интеллектуальных бизнес-услуг (консалтинг, 

инжиниринг, проектный менеджмент) в области судостроения и судо-

ремонта; 

– активизация судостроения в частности судов малотоннажного 

флота; 

– повышение безопасности судоходства путем реализации доку-

ментов Международной морской организации по безопасности судо-

ходства и охраны окружающей среды; 

– использование потенциала отечественного морского и корабле-

строительного образования для подготовки специалистов других госу-

дарств. 
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УДК 656:338:339:164:658 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МОРСКИХ 
ПОРТОВ, КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ТРАНСПОРТНОЙ 

СИСТЕМЫ УКРАИНЫ 

Потай И. Ю. 

Украина, Национальный университет кораблестроения имени адми-

рала Макарова 

 

Морской порт является важным звеном транспортной системы 

страны и представляет собой крупный транспортный узел с ком-

плексом сооружений и устройств, обеспечивающих надлежащую стоян-

ку судов, быструю и удобную обработку грузов их хранение, подготовку 

и комплектацию, а также обслуживание находящихся в порту судов. 

Современные порты оборудованы сложными перегрузочными 

комплексами, имеют развитую инфраструктуру и осуществляют слож-

ные производственно-технологические процессы по высокомеханизи-

рованной, автоматизированной обработке судов, вагонов, комплексно-

му обслуживанию флота, поддержанию проходных глубин, техническо-

му обслуживанию гидротехнических сооружений, перегрузочного обо-

рудования, портофлота и т.д. 

Помимо традиционных услуг (навигационных, перевалочных, 

складских и т.д.) в современных портах, возникших в результате круп-

номасштабных контейнерных и других видов перевозок, оказываются 

также организационные услуги в области грузораспределения с приме-

нением электронно-информационной технологии и создаются коммер-

ческие, банковские, выставочные и др. услуги, что превращает порты в 

центры международной торговли. 

Работа порта проходит в сложных быстроизменяющихся условиях 

и зависит от действий флота, железнодорожного и автомобильного 

транспорта и, как правило, каждый транспорт оказывает влияние на 

эксплуатационную деятельность порта и как следствие на его разви-

тие. Поддержание работы портовых сооружений в условиях практи-
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чески непрерывной круглосуточной и круглогодичной эксплуатации 

является необходимым условием функционирования портов. 

Ежегодно, в мире морским флотом перевозится миллиарды тонн 

различных грузов, и мировой грузооборот постоянно растет: 1980 г. – 

5 млрд.т, 1990 г. – 7 млрд.т, 2000 г. – 10 млрд.т, 2010 г. – 35-45 млрд.т. 

Крупнейшими портами мира с наиболее развитой материально- 

технической базой и грузооборотом, превосходящим 50 миллионов 

тонн в год, являются такие порты как: Роттердам (Голландия) – гру-

зооборот достигает 300 млн. т, Антверпен (Бельгия) и Гавр (Фран-

ция) – 70 млн. т, Лондон (Великобритания) – 60 млн. т, Марсель 

(Франция) – превышает 90 млн. т, Генуя (Италия) – около 50 млн. т, 

Нью-Йорк (США) – 100 млн. т, Филадельфия (США) – более 75 млн. т, 

Иокогама (Япония) – около 117 млн. т, Сингапур – 320 млн. т и др. 

Также увеличение размеров судов вызвало необходимость уско-

ренной модернизации существующих портов и строительство новых 

глубоководных причалов и портов. Транспортировка украинских грузов 

через чужие территории и перевалка в иностранных портах связана с 

большими финансовыми потерями для страны и грузовладельцев. 

В таких условиях, когда одновременно с повседневными задачами 

приходится управлять процессами перестройки и развития инфра-

структуры транспортного узла, необходимы не только повышенные 

требования к качеству менеджмента, но и переосмысление самих 

принципов и парадигм управления. 

Для осуществления модернизации транспортной системы Украи-

ны необходимо оценить потребности в перевозках грузов и пассажиров, 

являющейся необходимой информацией для принятия решений, ка-

сающихся развития отрасли. Кроме того: 

 необходимо оценить ускорение развития транспортной систе-

мы, что отразится на снижении влияния транспорта на производствен-

ную и социальную сферы; 

 необходимо оценить координацию развития всех видов транс-

порта, обеспечивающего их взаимодействие на рынке транспортных 

услуг, что положительно скажется на снижении транспортных расхо-
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дов; 

 оценить общие закономерности развития транспортных систем, 

схемы транспортных сетей, их оптимальные режимы работы, что долж-

но обеспечить привлекательность инвесторов. 

Это подтверждает инвестиционную привлекательность морских пор-

тов Южного региона Украины. К основополагающим факторам можно от 

нести: 

  близость внешних рынков, требующих увеличения объемов 

перевозимых грузов; 

 географическое расположение региона, находящегося на исто-

рически сложивших торговых путях; 

 климатическая привлекательность большей части региона. 

Решение проблем, связанных с необходимостью прохода через 

проливы требует тщательного экономического анализа конкретной си-

туации и соответствующего планирования перевозок, что находится на 

стыке экономики и логистики. 

Другое решение этой проблемы состоит в тесном сотрудничестве 

с черноморскими странами Евросоюза и совместном развитии транс-

портной инфраструктуры, принадлежащей европейским государствам 

западной части Черного моря. 

Сегодня, для успешного существования на рынке транспортных 

услуг, для отечественных морских портов необходимо создавать усло-

вия, которые бы способствовали повышению их конкурентоспособно-

сти, такие как: 

 увеличение портовых мощностей и их рациональное использова-

ние; 

 обеспечение эффективного развития и безопасного функциони-

рования морской портовой инфраструктуры; 

  совершенствование управления деятельности морских портов, 

за счет применения современных методов и инструментов менеджмента. 

В настоящее время все более актуальным становится повышение 

эффективности управления морскими портами. Решение поставленной 
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проблемы требует тщательного научного анализа функционирования дея-

тельности такого  сложного хозяйственного объекта, как морской порт. 

При этом необходимо учитывать не только сложность внутренней 

структуры управления объекта, но и особенности его взаимодействий с 

внешней средой. Морской порт является сложной транспортной систе-

мой и на процессы его функционирования и развития оказывают влия-

ние различные внутренние и внешние факторы, представленные на 

рис.  

Выводы 

1. Управление морским портом представляет собой систему, в ко-

торой управленческий процесс осуществляется непрерывно, состоя-

щую из взаимосвязанных подсистем - управляющего субъекта (аппара-

та управления порта) и управляемого объекта (взаимодействующих 

производственных и вспомогательных подразделений порта), а также 

элементов, объединенных между собой отношениями. Информация 

обрабатывается управляющим субъектом с помощью набора функций - 

обработка, разработка, планирование решений и в результате форми-

руется управленческое решение, которое делегируется по каналам 

прямой связи управляемому объекту для исполнения, оказывая тем 

самым влияние на ход управляемого процесса. 

2. На сегодняшний день возникла необходимость в создании логи-

стической системы, которая не только будет обеспечивать информаци-

ей, анализом показателей работы порта, но выдавать рекомендации 

руководству в принятии управленческих решений, осуществлять не-

прерывный мониторинг состояния предприятия и внешнего окружения в 

независимости от деятельности служб порта. 
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Рисунок – Факторы, влияющие на процессы функционирования и разви-

тия морского порта 
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УДК 62-52 

ПРИМЕНЕНИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ 

КОМПАНИИ SCHNEIDER ELECTRIC 

Жуков Ю.Д., Гордеев Б.Н., Емец Н.А., Кудин О.А. 

Украина, Национальный университет кораблестроения имени адми-

рала Макарова 

 

Совсем недавно в Национальном университете кораблестроения 

(НУК) открыт факультет морской инфраструктуры. Основной задачей 

является подготовка высококвалифицированных специалистов, кото-

рые способны реализовать комплексные задачи развития путем вне-

дрения современных технологий проектирования, методов и моделей 

управления, повышения энергетической эффективности и экологиче-

ской безопасности. При этом они будут востребованы практически во 

всех предприятиях и организациях морской инфраструктуры – в портах 

и припортовых хозяйствах, судоремонтных заводах, специализирован-

ных погрузочно-разгрузочных комплексах, нефтедобывающих термина-

лах и т.д. Одним из важнейших аспектов является преподавание учеб-

ного материала с применением современных информационных техно-

логий. 

В Учебно-научном институте новейшей корабельной инженерии 

НУК разработан исследовательский тренажер морской кибернетики 

(ИТМК) на основе программно-технических комплексов и физических 

моделей объектов управления с использованием компьютерных систем 

реального времени. ИТМК предназначен для отработки умений и навы-

ков использования микропроцессорных средств автоматизации и обо-

рудования в процессе проведения доковых судоподъемных операций с 

визуальным отображением обстановки, а также при осуществлении 

контроля технологических параметров и управления всеми технологи-

ческими процессами по приему, хранению и перекачке нефтепродуктов 

в резервуарах морского перегрузочного терминала в дистанционном 

режиме. 
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ИТМК состоит из: имитатора территории порта/верфи с соответст-

вующими сооружениями; имитатора акватории порта/верфи в виде бас-

сейна с водой; действующих физических моделей кораблей, плавучего 

дока, берегового перегрузочного терминала нефтепродуктов (включая 

сливно-наливную эстакаду), достроечной набережной верфи; про-

граммно-технического комплекса, включающего компьютеры и обучаю-

щий автоматизированный стенд. Автоматизированный стенд ИТМК 

предназначен для изучения и настройки систем мониторинга и логиче-

ского управления технологическими процессами, а также обучения ос-

новным возможностям и базовым приемам программирования с ис-

пользованием инструментальной системы UNITY PRO на языках по 

стандарту МЭК 61131-3, работе с промышленными сетями и разработке 

человеко-машинного интерфейса [1, 2]. 

Микропроцессорные средства автоматизации, оборудование и 

программное обеспечение были предоставлены компанией Schneider 

Electric, которая является ведущим разработчиком и производителем 

оборудования для автоматизации и управления. Кроме того, компания 

Schneider Electric, предоставляет и варианты комплексных решений по 

автоматизации инженерных систем судна, распределению электро-

энергии, передовым технологиям для энергоэффективной работы пор-

тов. 

Автоматизированный стенд будет использоваться для проведения 

лабораторных и практических работ, что позволит: изучить структуру, 

функциональные возможности и аппаратные средства диагностики про-

граммируемых логических контроллеров Modicon Premium и Modicon 

M340; ознакомиться с основными характеристиками, на основе которых 

осуществляется выбор процессорных модулей, модулей питания, мо-

дулей дискретного и аналогового ввода/вывода; проводить аппаратную 

конфигурацию; использовать диагностические средства системы UNITY 

PRO [3, 4, 5, 6]. 

Разрабатываемый исследовательский тренажер морской киберне-

тики будет применяться не только при обучении студентов. Также пла-

нируется проведение тренингов специалистов различных отраслей 
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промышленности, госбюджетные, хоздоговорные научно-

исследовательские работы и опытно-конструкторские разработки. Та-

кой подход позволит студентам и специалистам облегчить понимание 

изучаемого теоретического материала, получить представление о про-

цессе проектирования и практические навыки разработки АСУ ТП с 

применением современных средств автоматизации компании Schneider 

Electric. 
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УДК 681.5:359.3 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ 
ОБЪЕКТОВ МОРСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В УСЛОВИЯХ 

ВНЕШНЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Шевцов А.П. 

Украина, Национальный университет кораблестроения имени адми-

рала Макарова 

 

Актуальность прогнозирования технико-экономических и экологи-

ческих показателей системы объектов морской инфраструктуры обос-

новывается требованиями конкурентоспособности. 

Так как система объектов морской инфраструктуры является мно-

гоуровневой, где подсистемы уровней объединяют  взаимодействую-

щие объекты, то к ней применен системный подход. 

 Цель применения системного подхода при прогнозировании пока-

зателей системы  в условиях внешнего воздействия связана с решени-

ем задач:  

– расширения и углубления представлений об особенностях 

взаимодействий объектов в системе; 

– повышения эффективность функционирования системы при 

внешних воздействиях вызывающих неопределенности или противо-

действия. 

Методом решение этих задач выбрано математическое модели-

рование с использованием количественных и логических показателей. 

Постановка таких задач определяется внешними воздействиями, что 

приводит к рассмотрению системы или при условиях неопределенности 

или при наличии противодействия.  

Построение модели изучаемой системы в общем виде  представ-

лено в виде зависимости E = f (X,Y), где: E — вектор критерия эффек-

тивности; X — вектор управляемых переменных системы; Y — вектор 

неуправляемых переменных, характеризующий внешние по отношению 

к системе воздействия. 
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Моделирование систем объектов морской инфраструктуры при 

условиях неопределенности требует учета внешних воздействий как 

суммы воздействий детерминированного и стохастического типов. Сла-

гаемые внешнего воздействия на систему в целом и на отдельные ее 

объекты суммируются. Наличие стохастичности воздействия является 

основной причиной риска получить при прогнозировании заведомо не-

пригодные решения. Для снижения риска при оценке искомых показа-

телей функционирования системы использован факторный анализ те-

кущего состояния действующей системы.  

Моделирование систем объектов морской инфраструктуры при 

наличии противодействия (конкуренции), возможно, если введены ус-

ловия непостоянства. Такие условия приняты в виде суммарной стои-

мости за отдельные услуги, что представляются отдельными объекта-

ми морской инфраструктуры. 

При моделировании связи в системе определены как  материаль-

ные и финансовые, а критерием эффективности системы назначен ин-

тервал времени перехода системы в установившееся состояние после 

внешнего воздействия при условии баланса доходов и расходов.  

Предложенные модели, с целью их реализации в алгоритмах про-

гнозирования, представлены на уровне систем алгебраических уравне-

ний. При однократном краткосрочном прогнозировании на основе полу-

ченных математических моделей использованы в качестве исходных 

данных только значения узлов интерполяции, для объектов морской 

инфраструктуры при времени упреждения не более два года. Условия 

влияния внешних воздействий ограничены принципами международно-

го и хозяйственного прав. 

Результаты исследования рекомендуются для задач совершенст-

вования технико-экономических и экологических показателей морской 

инфраструктуры при модернизации морських объектов и береговой 

зоны приморских областей. 
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УДК 621. 317 

КОНСТРУКТИВНІ НЕОДНОРІДНОСТІ В КОАКСІАЛЬНИХ 
ЧУТЛИВИХ ЕЛЕМЕНТАХ ПОЛІМЕТРИЧНИХ СИСТЕМ 

Грєшнов А.Ю. 

Україна, Національний університет кораблебудування імені адмірала 

Макарова 

 

Використання методу імпульсної поліметрії в інформаційно-

вимірювальній техніці має відносно коротку історію [1-3]. Спочатку він 

був розроблений і використовувався при проектуванні систем автомати-

зованого дистанційного контролю параметрів завантаження і посадки 

суден. Проте більш широке використання цей метод отримав на об'єк-

тах зберігання і транспортування рідких енергоносіїв (нафта, нафтопро-

дукти, зріджений газ та інше.) [4]. 

Відмічається, що при виготовленні чутливого елемента (ЧЕ) може 

виникнути деформація у вигляді ексцентриситету в розташуванні прові-

дників, порушується їх форма, постійність взаємного розташування і 

тому подібне. В результаті змінюються параметри і ЧЕ перестає бути 

однорідним по довжині. 

Можна виділити два види неоднорідностей: внутрішні – в межах 

довжини ЧЕ; і стикові, обумовлені відмінністю характеристик довжин, що 

сполучаються. Стикові неоднорідності, як правило, перевищують внут-

рішні. Неоднорідність ЧЕ позначається головним чином на його хвильо-

вому опорі, який на ділянках неоднорідностей відрізняється від номіна-

льного. 

Неоднорідності кола враховуються через коефіцієнти відбиття: 

Wв
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WW

WW
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де  вW  і '
вW   – хвильові опори сусідніх неоднорідних ділянок ЧЕ. 

Відхилення хвильового опору визначається  за формулою: 
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Хвильовий опір ЧЕ залежить від трьох чинників:  , d  і D . Якщо 

мати на увазі, що неоднорідність параметрів  , d  і D порівняно не-

велика, відхилення хвильового опору від середнього значення (хвиляс-

тість) може бути виражена рівнянням: 
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Найбільший вплив на коливання хвильового опору надає відхи-

лення розмірів зовнішнього провідника і неоднорідність ізолюючого се-

редовища (рідини), що викликає коливання значень діелектричної про-

никності. Реальний коаксіальний ЧЕ можна розглядати як неоднорідну 

послідовність, складену з окремих однорідних ділянок. Електромагнітна 

хвиля, поширюючись по такому ЧЕ і зустрічаючи на своєму шляху неод-

норідність, частково відбивається від неї і повертається на початок лінії. 

За наявності декількох неоднорідних ділянок хвиля зазнає серію 

часткових відбиттів, і циркулюючи по ЧЕ, викликає додаткове загасання 

і спотворення характеристик ЧЕ. Неоднорідності в ЧЕ приводять до по-

яви двох додаткових потоків енергії в лінії: зустрічного потоку енергії, що 

складається з суми елементарних відбитих хвиль в місцях неоднорідно-

стей і рухомого на початок лінії, і попутного струму енергії, що виникає 

через подвійні відбиття і рухомого до кінця лінії, спільно з основною 

енергією, яка передається по ЧЕ (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Схема відбитих потоків в неоднорідному коаксіальному ЧЕ 
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Попутний потік виникає внаслідок того, що спочатку відбиті хвилі 

рухаються на початок ЧЕ, зустрічаються місця неоднорідності і частково 

відбиваються, прямуючи до кінця ЧЕ. Попутний потік, поширюючись 

разом з основним, спотворює форму сигналу, який передається і також 

створює перешкоди передачі. 

Часто при поліметричних вимірах необхідна наявність допоміжних 

відбитих сигналів. В цьому випадку в ЧЕ спеціально вводяться констру-

ктивні неоднорідності шляхом зменшення або збільшення діаметрів 

провідників (залежно від бажаної полярності відбитого допоміжного ім-

пульсу) (рис. 2). Еквівалентна схема стрибка хвильових опорів може 

бути представлена у вигляді стику двох ліній з хвильовими опорами 1W  і 

2W , шунтованого ємністю. 

                  
а)                                                                       б) 

 

                    
в)                                                                                г) 

 

Рисунок 2 – Види стрибків хвильового опору 

 

Проаналізовані конструктивні особливості в ЧЕ коаксіального типу, 

враховуючи і компенсуючи які, можна істотно підвищити точність вимі-

рів. 
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ЛАБОРАТОРНИЙ СТЕНД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ 
СПОЛУК, ЩО МІСТЯТЬСЯ У СТІЧНИХ ВОДАХ НА 

ПОЛІМЕТРИЧНИЙ СИГНАЛ 

Нікольчук С.А. 

Україна, Національний університет кораблебудування імені адмірала 

Макарова 

 

Для ефективного керування системою очищення стічних вод, не-

обхідно оперативно контролювати концентрацію основних шкідливих 

речовин. Для досягнення даної мети пропонується використовувати 

поліметричний сигнал. 

Показано, що основним забруднювачем стічних вод є карбамід, 

концентрація якого майже у 10 разів перевищує середню концентрацію 

інших розчинних речовин, що містяться у стічних водах  
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Для пошуку гіперсигналу, що корелює з концентрацією карбаміду, 

пропонується використовувати експериментальний стенд, загальний 

вигляд якого показано на рисунку. 

 

 
Рисунок – Загальний вигляд експериментального стенда 

 

На основі розрахунків за формулою Лїхтенеккєра-Ротера показа-

но, що діелектрична проникність зростає при зростанні концентрації 

карбаміду. 

Припускається, що рефлектограма, буде корелювати в залежності 

від концентрації карбаміду.  

За допомогою пробного експерименту, з використанням рефлек-

тометра типу Р5-15 (тривалість зондую чого імпульсу 2 нс), дане при-

пущення знайшло своє підтвердження. 

Показана необхідність використання системи САДКО для більш 

точного з`ясування характеру кореляцій. 
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УДК 5.008: 164:658.01 

ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ 
СТОРОНАМИ ПРОЕКТІВ В ГАЛУЗІ МОРСЬКОЇ ОСВІТИ 

Гарбуз С.К. 

Україна, Національний університет кораблебудування імені адмірала 

Макарова 

 

При досягненні цілей діяльності організації слід брати до уваги різ-

номанітні інтереси різних зацікавлених сторін, які будуть представляти 

якийсь тип неформальної коаліції. Між стейкхолдерами також можуть 

існувати різні відносини, які не завжди носять характер співробітництва, 

збігу інтересів, а можуть бути конкурентними. 

В якості інструментарію дослідження стейкхолдерів проектів в га-

лузі морської освіти зупинимося на карті зацікавлених сторін яка є 

суб’єктивним представленням менеджера проектів про оточення бізнесу 

чи проектного оточення. Карта може містити зайву, неважливу інфор-

мацію. Методом відсікання такої інформації є експертне оцінювання 

«параметрів важливості» зацікавлених осіб. «Важливість» оцінюється за 

двома шкалами (х/у на рис. 1), де х = -5+ +5, з шагом 1.  

На основі цієї схеми проведемо профілювання зацікавлених сторін 

програм ліцензування нових освітніх послуг ВНЗ, спрямованих на підго-

товку фахівців для морської галузі. 
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Рисунок 1 – Рівень інтересу 

 

Рівень інтересу: - 3; 1 – Аграрн. унів. 

 -2; 2 – Педагог. унів. 

 -3: 2 – Чорном. унів. 

 

Рівень інтересу: +5; 2 – Ректор 

                             +4; 3 – зав кафедри 

                             +3: 3 – проректори , директори 

                             +3; 4 – Міністерство освіти і науки 

                             +3; 1 – абітурієнти, підприємства   

                             +2; 4 – випускаюча кафедра 

                             +2; 2 – АГЧ, бібліотека 

                             +1; 3 –  муніципальна влада 

                             +1; 2 –  співробітники кафедр, деканатів 

                             +1; 1 – фінвідділ, бухгалтерія 

  

Оцінювання за двома шкалами (х/у) де х=-5+ +5, з шагом 1 (або 

більш дрібним) характеризує ступінь підтримки/протидії стейкхолдером 

проекту, бізнесу в цілому або лідера особисто, (-5 – крайній ступінь про-
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тидії, +5 вищий ступінь підтримки), у=0 ÷5 з шагом1 (або більш дрібним) 

характеризує ступінь впливу стейкхолдера на проект, бізнес чи лідера.  

Для того, щоб оцінити інтегральний позитивний та негативний 

вплив стейкхолдерів на проект, розглянемо характеристику підтрим-

ка/вплив як двомірний вектор та знайдемо сумарне значення окремо за 

напрямком підтримки та напрямком протидії. Для побудови графіка ви-

користаємо формули додавання і віднімання  n-мірних векторів. У випа-

дку  n- мірного простору суму і різницю векторів  a = {a1 ; a2 ; ... ; an} та 

 b = {b1 ; b2 ; ... ; bn} можна знайти керуючись наступними формулами: 

a + b = {a1 + b1; a2 + b2; ... ; an + bn}; 

a - b = {a1 - b1; a2 - b2; ... ; an - bn}. 

Сума векторів за напрямком протидії становить: {-8;5}. 

Сума всіх векторів за напрямком підтримки становить {31;32}. 

На основі цих даних побудуємо графік та відкладемо результатив-

ні вектори на двох  півплощинах (рис. 2)  

 

 
Рисунок 2 – Вектори підтримки та протидії проекту  

За нижченаведеною формулою знайдемо різницю двох векторів: 

a - b = {a1 - b1; a2 - b2; ... ; an - bn}. 

Рішення: B{ 31-(-8) }; A{32-5} маємо C{х 39;у 27}.  
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Відклавши на графіку вектор C, покажемо його складову для того 

,щоб зрозуміти на скільки відхилиться лінія підтримки/протидії та впливу 

стейкхолдерів на проект.  

Таким чином, використовуючи описаний вище підхід, маємо мож-

ливість, з одного боку, наочного представлення співвідношення позити-

вного та негативного впливу стейкхолдерів на проект, а з іншого — інте-

гральної оцінки заходів щодо управління зацікавленими сторонами про-

ектів в галузі морської освіти. 

 

 

 

УДК 627.2:627.3:338.28 

ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІСТЬ ПОГЛЯДІВ НА МОРСЬКУ 
ІНФРАСТУКТУРУ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ПРОБЛЕМИ 

Терешко Я. В., Абрамов М. Г. 

Україна, Херсонська філія Національного університету кораблебуду-

вання імені адмірала Макарова. 

 

Сучасні ґалузі суднобудування і судноексплуатація в Україні важко 

назвати повністю успішними. Ми маємо ряд позитивних здобутків, але 

потрібні нові.  

Однак тут все більш-менш зрозуміло для людей, які так чи інакше 

пов'язані з цим, а ось питання щодо морської інфраструктури виявилось 

більш цікавим. Точніше цікавими стали геть не однорідні і ще більш 

розрізнені погляди на це.  

Задля доказу цього мною було проведено анонімне соціологічне 

опитування в Херсоні, Миколаєві та Одесі серед тих, хто має стосунок 

до суднобудування або судноексплуатації, та не мають.  

За нормами соціології для того аби отримати доволі об'єктивне 

висвітлення всеукраїнської думки потрібно опитати близько 2000 людей 

з різних вікових і соціальних груп по всій Україні. Оскільки опитування 

проводилось лише у трьох областях, то кількість людей була виміряна у 

межах розрахованою за формулою 1.  
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n=(N/(a+o))*o1,       (1) 

 

де  n — бажана кількість респондентів для регіону 

N — приблизна бажана кількість респондентів у межах країни 

a — кількість автономних утворень 

o — кількість областей 

o1 — кількість областей у вибраному регіоні. 

Таким чином вийшло, що необхідно було опитати 240 людей 

(n=(2000/(1+24))*3). Для того аби отримати об'єктивні дані, то ліміт у 240 

людей був розділений на 8 груп, які утворились з таких факторів: відно-

шення і не відношення до ґалузі, чоловіки й жінки, вік 18-35 років та вік 

36-90 років. Загалом по 30 людей на кожну групу. 

Опитування у Автономній Республіці Крим проведено не було, 

оскільки ця територія, на жаль, тимчасово окупована Російською Феде-

рацією. 

З цього твердження і почну викладення результатів, які частково 

викладу у цій роботі. Дані будуть наведені у таблицях та на рисунках. 

На питання “Що ви вважаєте найбільшою проблемою на теперіш-

ній момент та найближче майбутнє морської інфраструктури України?” 

отримав такі дані, які проілюстровані на рисунку 1: 

Рисунок 1 — Результати питання 1 

 

Окупація АР Крим (37.5%)
Низький рівень освіти у молодих спеціалістів (3.75%)
Інше (2.91%)
Байдужість уряду щодо цього питання (15.42%)
Відсутність зацікавленості іноземних інверсторів(19.17%) 
Розкрадання фінансів на місцевому рівні (21.25%)
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Більшість вибрало варіант “Окупація АР Крим”. У особистих ко-

ментарях вони пояснили це тим, що передбачають у цьому найбільшу 

проблему, яка відкине нас у розвитку морської інфраструктури Україна 

на багато десятиліть назад і відновлення хоча б рівня доокупаційного 

періоду займе теж не малий період часу. Детальніше розкривати це 

питання у даній роботі не буду через критерії стислості і великий резо-

нанс даного питання у суспільстві. 

На другому місці “Розкрадання фінансів на місцевому рівні”, що 

респонденти пояснювали “не чесністю на руку” місцевих депутатів та 

різних державних службовців. 

Другий варіант знайшов відгук і в варіанті, який на третьому місці 

за відповідями варіант “Відсутність зацікавленості іноземних інвесторів”, 

який вони обґрунтували поганими податковими умовами і доволі висо-

ким фінансовим ризиком для інвесторів, який базується на прозорій 

роботі силових структур і ряду інших державних структур.  

У певній мірі можна сказати, що другий і третій варіант подібні, ось 

тільки відрізняються за джерелом теоретичного фінансового наповнен-

ня проектів розвитку морської інфраструктури. 

Варіант “Байдужість уряду щодо цього питання” набрав четверте 

місце і здебільшого пояснювався опитаними як практично повна не заці-

кавленість уряди до цього питання. Хоча можна виділити тут два підва-

ріанти. Оскільки частина тих, хто голосував за цей варіант вказувала те, 

що уряди не зацікавлені питанням морської інфраструктури України, а 

інша частина говорила про не зацікавленість уряду фінансовими про-

блемами цього питання, що у дечому пов”язано з варіантами 2 та 3. 

На 5 місці варіант “Низька освіченість молодих спеціалістів”. За 

варіант здебільшого обирали це люди старшого, точніше літнього віку. 

На їх погляд це молоді спеціалісти мають займатись питаннями морсь-

кої інфраструктури і через їх ніби обмежені знання і активні дії є наявна 

проблема. 

Решта варіантів потрапили до “інше”. Там отримано 3 відповіді 

“Жодних проблем і так все добре”, 2 відповіді “СРСР розвалився” і 2 

“Мені відверто байдуже, що там з тією інфраструктурою буде”. 
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У респондентів також питалось яка саме область у теперішніх 

умовах стане флагманом щодо темпів розвитку морської інфраструкту-

ри України. Результати на графіку 2. 

Рисунок 2 — Результати питання 2 

 

Тут треба зробити ремарку: ті, хто обрав варіант “Миколаївська 

область”, пояснювали це тим, що Миколаїв теж має морський порт, то ж 

він теж має вплив на морську інфраструктуру. 

Решта питань та відповідей будуть продемонстровані у наступних 

роботах. 

 

Висновки 

На теперішній момент є ряд домінуючих думок щодо проблем 

морської інфраструктури України. Приємним стало те, що прорадянсь-

ких думок стало менше, порівняно з подібними моїми опитуваннями у 

минулому, однак у той самий час частина нашої території було окупова-

но, що і визнали найбільшою проблемою, оскільки тепер ми маємо не 

лише питання щодо подальшого розвитку, але й реальні небезпеки вій-

ськового характеру, що вже негативно вплинули на морську інфраструк-

туру. 
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ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА РИЗИКІВ 
НЕРАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В 

ПРИБЕРЕЖНІЙ ЗОНІ МОРЯ 

Потай І. Ю., Комаровська О. А., Старовойтов І. І. 

Україна, Національний університет кораблебудування імені адмірала 

Макарова 

 

Прибережні зони моря (ПЗМ) являють собою органічне поєднання 

двох природних систем: економічної системи приморській території і 

екологічної системи прибережній частині моря, які мають унікальні вла-

стивості і ставлять специфічні завдання управління сталим розвитком. 

Послідовне прийняття правильних рішень неможливо без інфор-

маційної підтримки, оскільки для правильного управління ресурсами 

ПЗМ необхідно задовольняти одночасно декільком критеріям якості 

управління, часто входять у суперечність один з одним. Критично важ-

ливо мати прогностичні сценарії наслідків будь-яких рішень в галузі 

природокористування. Тому управління сталим розвитком соціальної 

еколого-економічної системи прибережної зони моря потребує розробки 

моделей, що імітують можливі сценарії розвитку як засіб підтримки при-

йнятих рішень. 

Одним з перспективних підходів до раціонального природокорис-

тування в ПЗМ служить системне моделювання процесів розвитку із 

застосуванням адаптивних еколого-економічних моделей. В основі сис-

темного підходу лежить представлення про прагнення складної системи 

до стану рівноваги, який забезпечується адаптацією внутрісистемних 
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процесів друг до друга й до зовнішніх впливів, прикладених до системи. 

У силу мінливих умов навколишнього середовища (погода й клімат, гос-

подарська діяльність, технології виробництва товарів і послуг) характе-

ристики стану еколого-економічної системи ПЗМ можуть суттєво відхи-

лятися від середніх багаторічних показників. Тому існують ризики не-

збалансованого природокористування, які необхідно зв'язати з можли-

вими наслідками таких відхилень. 

Ефективним методом вивчення й прогнозування наслідків нераці-

онального природокористування є імітаційне моделювання процесів, що 

супроводжують споживання природних ресурсів. Цей метод передбачає 

побудову еколого-економічних моделей систем "виробництво - навко-

лишнє середовище". 

Екосистема прибережної зони моря перебуває в стані динамічної 

рівноваги із прикладеними до неї зовнішніми впливами. Крім впливу 

погоди й клімату, які формують середній багаторічний стан екосистеми, 

суттєвий вплив на екосистему виявляє надходження у море побутових 

відходів і відходів господарської діяльності, які забруднюють морське 

середовище шкідливими хімічними речовинами. Швидкість забруднення 

пропорціональна інтенсивності господарської діяльності, тобто обсягу 

товарів і послуг, вироблених у ПЗМ в одиницю часу. Відзначимо, що 

послуги розуміються тут у широкому смислі, оскільки під це поняття під-

падае, наприклад, утилізація відходів шляхом скидання в море каналі-

заційних вод. Біохімічні процеси, що безупинно відбуваються в морсь-

кий екосистемі горизонтальне й вертикальне перемішування водних мас 

забезпечують відновлення рівноважного екологічного стану морського 

середовища в межах її асиміляційної ємності. 

На рис. представлена схема причинно-наслідкових відносин, яка 

виражає розглянуту концепцію балансу природокористування. 
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Рисунок – Концептуальна модель для імітації ризиків нераціонального 

природокористування в прибережній зоні моря. 

 

Висновок 

Основним завданням економічної системи ПЗМ являється одер-

жання максимального прибутку від використання ресурсів, у той час як 

цілі управління станом екологічної системи полягають у тому, щоб не 

допустити необоротної деградації морської екосистеми ПЗМ, при якій 

швидкість споживання ресурсів перевищує швидкість їх відтворення. 
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ЛАНКА ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОГО КОНТРАКТУ 

Возовик В.І., Ратушняк І. О. 

Україна, Національний університет кораблебудування імені адмірала 

Макарова 

 

Ключовою ланкою експортного потенціалу України є морські порти. 

За 2014 рік із континентальної частини країни (13 портів) було відправ-

лено морем 103,1 млн. тонн вантажів (зростання на 8,5 % по відношен-

ню до 2013 р.) [1], за перше півріччя 2015 року експортовано 49,2 млн. 

тонн [2] (падіння на 3,1 % по відношенню до аналогічного періоду 2014 

р. із причини скорочення поставок коксо-вугільної та металургійної про-

дукції). Доля експорту у загальному вантажообігу країни складає близь-

ко 70 %. 

Логістика перевезень ґрунтується на міжнародних комерційних 

умовах Інкотермс (у ратифікованій Україною редакції 2010 року) [3]. 

Найпоширенішими комерційними умовами є торгівля вантажами на 

умовах FOB та CIF (див. рис. 1). Відповідно до цих умов формується 

правове поле відповідальності сторін контракту та основна складова 

логістики. 

Аналізуючи варіанти логістичних ланцюгів (рис. 1), можна сказати, 

що порт є ключовим елементом на шляху взаємодії між продавцем та 

покупцем. Фінансову модель контракту можна розглянути у розрізі фі-
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нансових затрат: на транспортування вантажу від продавця до порту; 

затрати у порту (прийом, зберігання, відвантаження на судно, портові 

збори), затрати на транспортування вантажу із порту відвантаження до 

порту призначення (фрахт, страхування). 

 

 
Рисунок 1 – Логістична схема варіантів експорту вантажів 

 

Отже, для створення сприятливих умов проходження вантажу че-

рез логістичну схему, розглянемо проблемні питання портового госпо-

дарства та пропозиції по їх вирішенню. 

1. Час оформлення вантажів: 

– введення електронної системи управління підприємством (по-

ртом); 

– введення електронної системи оформлення вантажів; 

– спрощення митних процедур; 

– спрощення процедури санітарно-епідеміологічного, радіаційного 

та екологічного контролю; 

– спрощення процедури оформлення суден і вантажів [4–6]. 

2. Час проходження вантажів через порт: 

– оновлення парку перевантажувальної техніки; 

– використання сучасних методів обробки вантажів (автоматизація 

процесів); 

– підвищення рівня кваліфікації працівників вантажного району; 
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3. Оптимізація фінансових витрат: 

– зменшення операцій із використанням людської сили; 

– використання енергоощадного обладнання і засобів механізації; 

4. Інфраструктурні питання: 

– проведення днопоглиблювальних робіт; 

– контроль та належне утримання гідротехнічних споруд (прича-

лів); 

– покращення стану та розвиток автомобільних під’їзних шляхів з 

утворенням місць накопичення автотранспорту; 

– розвиток припортових залізничних станцій. 

Висновки 

Вирішення вищеназваних питань зменшить кількість перешкод для 

проходження вантажу через порт, що сприятливо позначиться на всій 

логістичній схемі. Ключовим позитивним рішенням стане скорочення 

фінансових витрат при проходження вантажу через порт в умовах зов-

нішньоторговельного контракту. 
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СИМБІОТИЧНІ ЗАСОБИ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБ'ЄКТІВ 
МОРСЬКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

Маринець О.М. 

Україна, Національний університет кораблебудування імені адмірала 

Макарова 

 

Підприємства морегосподарського комплексу відрізняються висо-

ким рівнем енергоозброєності. У значних масштабах споживаються еле-

ктрична енергія, природний газ та рідкі палива. Перехід до альтернати-

вних джерел енергії ускладнюється технологічними особливостями ене-

ргоспоживання на суднах та інших об’єктах морської інфраструктури, 

високою вартістю інвестиційних ресурсів та браком вільних територій у 

прибережних районах. 

Тому ведеться пошук нових рішень енергозабезпечення об'єктів 

морської інфраструктури. 

Одним з таких рішень може бути розвиток енерготехнологічних 

симбіозів, в межах яких енергетика суден і берегових підприємств може 

бути включена в основний технологічний актив. Енергетичні об'єкти по-

винні мати власні засоби генерації енергії, а також повинні бути облад-

нані відповідними засобами симбіотизаціі, насамперед - акумуляторами 

енергії. 

У доповіді розглянута можлива схема організації енерготехнологі-

чного симбіозу в межах існуючого регіонального морегосподарського 

комплексу. 

Запропонованою концепцією передбачається, що на берегових 

об'єктах морегосподарського комплексу будуть розташовані основні 

споживачі електричної, механічної енергії та низькопотенційної теплоти 

(або холоду), а також постачальники і виробники енергії з традиційних 

та альтернативних джерел, засоби концентрування відновлюваної енер-

гії. Зарядка акумуляторів енергії (електричних, пневматичних та ын.) 

здійснюватиметься на березі в найбільш сприятливих умовах і в найви-

гідніший час, а розрядка акумуляторів буде здійснюватися в години пі-
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кового енергоспоживання береговими об'єктами, а також на суднах, 

обладнаних засобами симбіотизаціі. 

Реалізація пропонованої концепції дозволить підвищити ефектив-

ність використання традиційних палив, а також зніме обмеження на ви-

користання альтернативних джерел енергії на суднах. Симбіотичний 

підхід до організації енергозабезпечення мінімізуватиме споживання 

паливнно-енергетичних ресурсів в морському регіональному господарс-

тві та відповідно позитивно впливатиме на рівень екологічної безпеки в 

регіоні. 

 

 

 

УДК 658.7 

РОЗВИТОК МІКРОЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ 
СУДНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Корнієнко К. М., Запорожець І. М. 

Україна, Національний університет кораблебудування імені адмірала 

Макарова 

 

Сьогодні питання розвитку та застосування логістичного управлін-

ня широко висвітлюються у вітчизняній і зарубіжній економічній літера-

турі. Логістику визначають як процес планування, впровадження та кон-

тролю процесу раціонального й ефективного руху товарів, послуг і по-

в'язаної з цим інформації від вихідної точки до кінцевого споживача з 

метою задоволення потреб клієнта [1].  

Логістичний ланцюг – це лінійно впорядкована сукупність фізичних 

та юридичних осіб (виробників, дистриб'юторів, складів загального при-

значення), які здійснюють логістичні операції, щоб довести матеріаль-

ний потік від однієї логістичної системи до іншої чи до іншого спожива-

ча, і по якому проходять товарний та інформаційний потоки від  поста-

чальника  до споживача.  

Для ефективного функціонування логістичного ланцюга необхідно 

розглядати окремо кожну його складову. Кожна ланка логістичного лан-
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цюжка включає свої елементи, що в сукупності утворює матеріальну 

основу логістики і об’єднує такі елементи: транспортні засоби і облад-

нання, складське господарство, засоби зв’язку і управління тощо.  

Розподільчий центр – це оптовий склад завданням якого є оптимі-

зація процесу продаж на географічно віддалених ринках. Однією з умов 

вдосконалення логістичного ланцюга є проектування розподільчих сис-

тем на основі вибору  варіанта розміщення розподільчого центру.  

Формування практичних засад вдосконалення логістичного ланцю-

га на основі  формування та управління розподільчим центром судно-

будівного підприємства. Слід зазначити, що основними елементами 

логістичного ланцюга є сфера постачання, проектування, виробництва і 

перевезення. Зв'язуючою ланкою між елементами ланцюга є транспор-

тна та складська логістика. Транспортна логістика – галузь логістики, 

яка займається організацією та плануванням перевезення вантажу.  

Логістичний процес на складі передбачає оптимальне розміщення ван-

тажу на складі і раціональне управління ним. Склад є спеціальним ста-

ціонарним чи пересувним приміщенням або іншим місцем зосереджен-

ня матеріальних цінностей. 

Суднобудівне підприємство має у своєму розпорядженні:  склад  – 

складування і сортування сировини по видах і породах; склад для гото-

вої продукції машинобудування; виробнича логістика досліджує питання 

управління матеріальними потоками усередині підприємства стосовно 

виробничих процесів задіяних у виробництві окремих товарів машино-

будування, проектів суднобудування та судноремонту [1]. На підприємс-

тві виробнича логістика базується на формуванні внутрішньовиробни-

чих  логістичних систем.  

Для забезпечення ефективної роботи логістичного ланцюга необ-

хідно: 

1) обґрунтування рішення щодо вибору логістичного центру;  

2) оптимальне завантаження обладнання;  

3) розроблення та застосування заходів щодо поліпшення рівня 

логістичного сервісу;  

4) вдосконалення інформаційної логістичної системи.  
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Вдосконалення мікрологістичної системи забезпечує конкуренто-

спроможність бізнес-процесів суднобудівного підприємства.    

 

Список використаної літератури: 

1. Василюк П. Вибір постачальників з використанням методу ана-

лізу ієрархій / П. Василюк // Консультант. — 2012. — № 9. — С. 15–16.  

2. Джонсон Джеймс, Вуд Дональд, Ф. Вордлоу, Дэниел, Л. Мерфи-

мл., Поль Р. Современная логистика: Пер. с англ. – 7-е изд. – М.: Изд. 

дом «Вильямс», 2011. – 624 с. 

 

 

 

УДК 656:338:339:164:658 
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ИНТЕРМОДАЛЬНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Казарезов А.Я., Галь А.Ф., Ольшанский Г.А. 
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Интермодальная логистическая система представляет собою по-

следовательную перевозку грузов несколькими видами транспорта в 

одной и той же грузовой единице или транспортном средстве без пере-

грузки самого груза при его перевалке на другой вид транспорта. Муль-

тимодальная система перевозки грузов представляет собою модифи-

кацию интермодальной системы и отличается от нее тем, что в пере-

возках один вид транспорта  выступает в роли основного перевозчика, 

а взаимодействующие виды транспорта являются клиентами основного 

перевозчика, оплачивающими его услуги.  

Большинство логистических систем, реализуемых на юге Украины, 

относятся к интермодальным и мультимодальным моделям, которые 

замыкаются на морские порты. В роли основного перевозчика в этих 

моделях выступает морской транспорт. К основным принципам функ-
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ционирования интермодальных и мультимодальных моделей относят-

ся: единый коммерческо-правовой режим; комплексный подход к реше-

нию финансово-экономических вопросов организации перевозок; еди-

ный организационно-технологический подход к управлению перевозка-

ми; координация действия всех логистических посредников, участвую-

щих в процессах транспортировки. 

Оплата за перевозку грузов морским транспортом осуществляется 

либо по тарифу, либо по фрахтовой ставке. Если груз следует по на-

правлению устойчивого грузового потока, то перевозка морем осущест-

вляется системой линейного судоходства. При этом груз движется по 

расписанию и оплачивается по объявленному тарифу. В том случае, 

когда при выполнении морской перевозки работа судов не связана с 

постоянными районами плавания, с постоянными портами погрузки и 

выгрузки, не ограничена определенным видом груза, то перевозка оп-

лачивается по фрахтовой ставке. 

Фрахт применяется к перевозкам различными видами транспорта: 

морским, речным, автомобильным, авиационным. Фрахтовая ставка 

устанавливается в зависимости от конъюнктуры фрахтового рынка и 

обычно зависит от вида и транспортных характеристик груза, условий 

рейса и связанных с ним расходов. 

Основную часть логистических затрат в интермодальных и муль-

тимодальных перевозках, замыкающихся на морские порты, составля-

ют затраты, связанные с морскими перевозками.  

На ранних стадиях проектирования интермодальных и мультимо-

дальных логистических систем, замыкающихся на морские порты,  

предлагается использовать аналитическую парадигму моделирования 

логистического процесса. 

Аналитическая парадигма исходит из теоретической базы, в осно-

ве которой лежат модели и методы теории управления запасами, ис-

следования операций, экономической кибернетики, математической 

статистики. Характерной особенностью применения аналитической па-

радигмы является построение достаточно сложных экономико-

математических моделей, соответствующих специфике решаемой ло-
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гистикой проблемы. При этом важно, чтобы проблема была строго оп-

ределена, а модель реализуема.  

Эти требования не всегда выполнимы из-за сложности, большой 

размерности и стохастичности логистических объектов, особенно ин-

тегрированных логистических систем. Кроме того, необходимы массивы 

исходной информации и разработка математических алгоритмов при-

нятия решений в логистическом управлении. Поэтому область практи-

ческого применения в управлении логистическими системами моделей 

и задач, основанных на аналитической парадигме, ограничена.  

Однако, аналитическая парадигма по сравнению с технологиче-

ской, маркетинговой, интегральной и стратегической парадигмами име-

ет преимущество, состоящее в возможности рассмотрения большого 

числа возможных вариантов логистической системы. Последнее об-

стоятельство упрощает генерирование вариантов логистической систе-

мы, выбор оптимального варианта и реализацию принятого решения.  

Предлагается на ранней стадии проектирования интермодальных 

и мультимодальных логистических систем принимать во внимание 

только ту часть логистических затрат, которая связана с морскими пе-

ревозками. Остальные логистические затраты для разных вариантов 

проектируемой системы условно считать постоянными, что существен-

но упростит построение экономико-математической модели логистиче-

ской системы и сузит зону поиска оптимального решения задачи. На 

более поздних стадиях проектирования интермодальных и мультимо-

дальных логистических систем принимать во внимание все логистиче-

ские затраты.  

При этом на ранней стадии проектирования нарушаются концеп-

ция общих затрат и концепция предотвращения подоптимизации. Одна-

ко, нарушение указанных концепций, учитывая решающий вклад в об-

щие логистические затраты затрат, которые связаны с морскими пере-

возками, не приводит к значительным ошибкам. В тоже время сущест-

венно упрощается модель интермодальной или мультимодальной ло-

гистической системы, построенной на основе аналитической парадиг-

мы.  
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Предлагаемый прием проектирования интермодальных и мульти-

модальных логистических систем позволяет сократить время проекти-

рования, рассмотреть большое число вариантов и удешевить процеду-

ру проектирования системы. Учет на более поздних стадиях проектиро-

вания интермодальных и мультимодальных логистических систем пол-

ных логистических затрат позволяет повысить точность и надежность 

модели логистической системы, в целом сократить время и затраты на 

проектирование оптимальной системы.  

 

 

 

УДК 629.5.05:004.896 

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМА ШТОРМОВАНИЯ 
СУДНА НА ОСНОВЕ МУЛЬТИАГЕНТНЫХ МЕТОДОВ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 

Жуков Ю. Д., Еременко А. П. 

Украина, Национальный университет кораблестроения имени адми-

рала Макарова 

 

Анализ аварий современных морских судов показывает, что их 

значительную долю составляют ситуации выбора небезопасного режима 

штормования (РШ), приводящие к опрокидыванию судна, разрушению 

корпуса, повреждению груза и т.д. Задача выбора оптимального РШ 

требует от судоводителя анализа возможных сочетаний параметров V и 

q, где V – скорость хода судна, q – курс относительно направления бега 

и выбора оптимальных значений. При этом требуется анализировать 

большие объемы информации в режиме реального времени, что делает 

невозможным решение данной задачи судоводителем без специальной 

системы поддержки принятия решения по выбору РШ (СППР ВРШ). Ак-

туальной является задача повышения эффективности функционирова-

ния СППР ВРШ путем применения методов искусственного интеллекта, 

в частности мультиагентных методов принятия решений [1]. 
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Используемая в данной работе постановка задачи выбора РШ 

имеет вид: 

.,1,

max
,

niRR

E

L
ii

qV


 

Здесь E  – экономическая эффективность, определяемая затрата-

ми времени и топлива, необходимыми при движении с выбранным РШ, 

iR  – параметры безопасности РШ, такие как амплитуды и скорости качки 

судна, вероятность опрокидывания, вероятность возникновения слемин-

га, брочинга, динамические деформации корпуса судна, параметры со-

стояния жидких и сыпучих грузов, L
iR  – соответствующие предельные 

значения. Учитывая большую размерность задачи, нелинейную связь 

величин    ,,,,,, WqVfRRqVFE iii   где W  – вектор параметров ветра и 

волнения, а также то, что параметры движения судна, состояния корпуса 

и грузов, параметры ветра и волнения известны неточно, в качестве ме-

тода принятия решения целесообразно применение холонического 

мультиагентного подхода. Такие системы состоят из программно-

аппаратных сущностей – интеллектуальных агентов, обладающих сле-

дующими свойствами: независимость от существования других агентов, 

способность взаимодействовать с другими агентами, способность реаги-

ровать на состояние окружающей его среды, способность действовать 

для достижения некоторой цели. Концепция интеллектуального агента 

использует архитектуру BDI – знания, желания, намерения [2, 3]. 

Применительно к данной задаче поиск оптимального решения на 

основе мультиагентного подхода заключается в построении интеллекту-

альных агентов, каждый из которых нацелен на выбор РШ только по од-

ному из параметров iR , (при этом их можно рассматривать как решения 

самостоятельных задач минимизации рисков развития аварийных ситуа-

ций). В начальный момент времени предлагаемые агентами решения по 

выбору РШ противоречат друг другу. Для согласования этих решений 

используется обмен данными между ними и специальным агентом-

арбитром, который вырабатывает рекомендации агентам по изменению 

их позиций относительного оптимального РШ. 
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Взаимодействие между агентами обеспечивает функционирование 

всей СППР ВРШ и позволяет согласовать предлагаемые решения при 

поиске компромиссного варианта, реализовать самообучение системы 

[4]. Важным свойством предлагаемого подхода является возможность 

холонического объединения агентов в случае согласования предлагае-

мых ими решений [3]. Результат такого объединения – холон также 

представляет собой агент, повторяющий структуру существующих ранее 

агентов, но обеспечивающий достижение общей для них цели на основе 

объединенной информационной области. 

Выводы 

В работе описано применение мультиагентного метода принятия 

решений в задаче выбора РШ. Данный метод позволит повысить эффек-

тивность работы СППР ВРШ за счет самообучения системы на основе 

опыта эксплуатации судна, выработки рекомендаций судоводителю и 

оценки результатов выполнения предложенных рекомендаций.  
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Основною складовою морської інфраструктури України являються 

порти. Відповідно до Закону України «Про морські порти України» [1], 

об’єкти портової інфраструктури – це рухомі та нерухомі об’єкти, що 

забезпечують функціонування морського порту, у тому числі акваторії, 

гідротехнічні споруди, судна портового флоту, засоби навігаційного об-

ладнання, інформаційні системи, перевантажувальне обладнання, 

під’їзні автомобільні та залізничні шляхи, лінії зв’язку, засоби тепло-, 

водо- та електропостачання, що розташовані у межах території та аква-

торії морського порту. 

Серед 13 морських портів України (без врахування портів Криму) 

передовим у використанні альтернативних джерел енергії на об’єктах 

портової інфраструктури є порт «Октябрьск». З моменту реорганізації 

підприємства у червні 2013 року, надання послуг теплопостачання було 

покладено на філію державного підприємства «Адміністрація морських 

портів України» (далі – Адміністрація). Через використання застарілого 

та не енергоощадного котельного обладнання, а також підвищення цін 

на паливо (мазут), державним підприємством «Спеціалізований морсь-

кий порт «Октябрьск» (далі – ДП «СМП «Октябрьск») було вирішено 

відмовитися від послуг Адміністрації та перейти на альтернативне опа-

лення. За період 2014–2015 рр. було встановлено 10 твердопаливних 

котлів (потужність 50–290 кВт), що працюють на біомасі (деревні пеле-

ти). Загальна потужність усіх котлоагрегатів склала 1825 кВт, віддалено 

розташовані об’єкти забезпечуються теплом від електричних котлів су-

марною потужністю 359 кВт. За результатами 1 кварталу 2015 року під-
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приємством було витрачено на опалення 1 млн. 360 тис. грн., на заробі-

тну плату 11 новим працівникам – 460 тис. грн. Для порівняння, у 1 ква-

рталі 2014 року витрати на опалення складали 3 млн. 100 тис. грн. Із 

врахуванням економічного ефекту 1 млн. 280 тис. грн., строк окупності 

всього проекту – 2 роки. 

Аналізуючи стратегічний план розвитку ДП «СМП «Октябрьск» [2] 

на короткострокову перспективу, при реалізації інвестиційних пропози-

цій із будівництва комплексів по перевантаженню зернових вантажів на 

території порту, виникає питання щодо номінального використання до-

зволеної електричної потужності підприємства. Одним із варіантів вирі-

шення даної проблеми може стати впровадження енергоефективних 

заходів, наприклад будівництво міні-теплоелектростанції (ТЕЦ) на біо-

масі (деревні пелети). 

Принцип роботи базується на циклі Ренкіна [3] і спрямований на 

виробництво електроенергії для потреб підприємства (20 % теплового 

балансу) та утилізації великої кількості нагрітої води для теплопоста-

чання об’єктів портової інфраструктури (78 % теплового балансу). 

 

 
Рисунок 1 – Принципова схема роботи міні-ТЕЦ у порту 

 

Розглянувши схему на рисунку 1, можна виділити наступні перева-

ги такого технічного рішення: 
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1. У залежності від потужності міні-ТЕЦ, можливо повне електро-

забезпечення порту, постачання від ПАТ «Миколаївобленерго» залиша-

ється резервним. 

2. Отримана гаряча вода (при її ефективній утилізації) може вико-

ристовуватися: 

– на обігрів об’єктів, які на сьогодні тимчасово опалюються елект-

ричними котлами; 

– для станції розмороження вагонів у зимовий період (потенційний 

інвестиційний проект), адже порт за останні два роки значно диверсифі-

кував роботу із навалювальними вантажами; 

– для осушування тріску для подальшого виготовлення пелет. 

3. Використання біомаси як основного палива можливо дозволить 

залучити новий вантажопотік деревини: 

– окорка круглого лісу, його розпилювання та відправка на експорт 

пиломатеріалів; 

– подрібнення деревини на тріску і подальший експорт навалом; 

– виготовлення пелет із тріски, їх пакування та подальший експорт 

у біг-бегах. 

4. Основний ефект – збільшення кількості робочих місць, відраху-

вань до бюджетів, збільшення попиту на фахівців відповідного профілю. 

Вартість інвестицій для даного проекту складатиме близько 1,5–2 

млн. $ США, термін окупності – 2,5–3 роки. Можливі альтернативні ене-

ргоефективні рішення – встановлення сонячних батарей на дахах кри-

тих складів підприємства (близько 17 тис. м2) для додаткового електро-

забезпечення, а також водяних колекторів. Так як ДП «СМП «Ок-

тябрьск» не обмежене міською забудовою і має достатньо вільних 

площ, є перспективним і будівництво вітряних електростанцій. 

Висновки 

Тенденція розвитку енергозабезпечення об’єктів морської інфра-

структури України – впровадження енергоефективних та енергоощадних 

заходів із використанням нетрадиційних джерел енергії. На прикладі ДП 

«СМП «Октябрьск» наведено позитивні зрушення у напрямку енергоза-

безпечення об’єктів портової інфраструктури та запропоновано варіанти 
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його подальшого розвитку, які безперечно впливатимуть на індекс інве-

стиційної привабливості підприємства та формуватимуть позитивний 

економічний ефект. 
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ЛОГИСТИКА В СФЕРЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Запорожец И.М., Трушлякова А.Б.  

Украина, Национальный университет кораблестроения имени адми-

рала Макарова 

 

Логистика – это управления материальными и информационными 

потоками, а также потоками денежных средств, проходящих через логи-

стическую цепочку [2]. Практическое применение логистики в хозяйст-

венной деятельности предприятия обеспечивается созданием логисти-

ческих систем, позволяющих минимизировать издержки обращения 

путем рационализации потоков. Различные информационные потоки, 

которые циркулируют внутри и между элементами логистической сис-

темы, между логистической системой и внешней средой, образуют ло-

гистическую информационную систему.   

Логистическая информационная система объединяет в единый 

процесс все ресурсы и виды деятельности предприятия. Для обеспече-
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ния деятельности судостроительных предприятий необходимы ресур-

сы: трудовые, материальные, финансовые. Цикл производственного 

оборота делится на три стадии: первая стадия – заготовительная; вто-

рая стадия – производственная; третья стадия – сбытовая. Цикл оборо-

та в судостроении характеризуется значительным преобладанием про-

изводственной стадии как по временным, так и по размеру связанных 

оборотных средств. 

Организация материально-технического снабжения на судострои-

тельных предприятиях имеет свои особенности. Материально-

техническая подготовка производства – это совокупность взаимосвя-

занных процессов, обеспечивающих строительство судов необходимы-

ми материалами в соответствии с запланированной номенклатурой, 

объемами и сроками выполнения работ. Основной целью материально-

технического снабжения является полное своевременное обеспечение 

производственного процесса по обеспечению сырьем, материалами, 

покупными изделиями. Система снабжения судостроительного пред-

приятия базируется на строго плановом удовлетворении потребностей 

проекта.  

Основными задачами отдела материально-технического снабже-

ния предприятия является: 

- определение потребностей в каждом материале; 

- наблюдение за ходом выполнения договоров поставщиков; 

- принятие мер по недопущению срыва поставок; 

- создание оптимальных запасов материалов; 

- снижение затрат на снабжение, транспортировку и хранение ма-

териалов; 

- контроль за расходом материалов. 

Для оперативного управления материальными ресурсами отде-

лом материально-технического снабжения выполняются следующие 

функции: 

- осуществляется оперативный контроль за поставками продук-

ции; 
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- составляется портфель заказов на поставку продукции на основе 

нарядов-заказов и договоров с поставщиками; 

- заключаются договора с поставщиками на поставку сырья, мате-

риалов; 

- проверяется (по счетам поставщиков) соответствие отгруженной 

продукции по количеству и качеству, договорным условиям поставки и 

ценам; 

- составляет по установленным формам в требуемые сроки пре-

тензии к поставщикам, в связи с нарушениями условий поставки по ко-

личеству, качеству и срокам указанных в договорах; 

- доводятся до сведения соответствующие службы предприятия 

дополнительные требования поставщиков по заказной продукции, со-

гласовывает и подтверждает поставщикам изменения условий поставки 

по количеству, качеству и срокам.  

В основе планирования и организации материально-технического 

снабжения лежит нормирование расхода материалов и других видов 

материальных ресурсов. Индивидуальные производственные нормы 

расхода материалов на строительство судов дифференцируются на 

судостроительных предприятиях по планово-учетным единицам и це-

хам-исполнителям, что необходимо для организации материально-

технического обеспечения цехов. 

Инструментом подобного объединения является информационное 

обеспечение логистических процессов судостроительного предприятия, 

связанных с управлением и оптимизацией материальных и сопутст-

вующих потоков от их источников к пунктам назначения. Информацион-

ное обеспечение логистики требует соответствующего программного 

обеспечения, с помощью которого вся логистическая система судо-

строительного предприятия функционирует как единое целое. На пред-

приятиях используются современные информационные системы, кото-

рые строятся по модульному принципу и должны соответствовать ме-

тодологии MRP II [1]. Методология MRP II обеспечивает планирование 

всех ресурсов предприятия для реализации производственного плана, 
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а также оптимальное формирование потока материалов, комплектую-

щих и финансовых ресурсов. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОРПУСОВ 
МАЛОМЕРНЫХ НЕОБИТАЕМЫХ ПОДВОДНЫХ ПЛАНЕРОВ 

Белая С.Ф., Бурдун Е.Т., Снигур А.К. 

Украина, Национальный университет кораблестроения имени адми-

рала Макарова 

 

Подводный планер — автономный подводный аппарат (АНПА), 

приводимый в движение за счёт изменения плавучести, представляет 

собой перспективный объект морской инфраструктуры для исследова-

ния морей и океанов в акваториях портов и на морских путях. 

АНПА является одним из перспективных типов подводных аппара-

тов, используемых для океанографических исследований, исследова-

ния береговой линии и в специальных военных приложениях. Он может 

выполнять различные задачи, перемещаясь на расстояния до 7000 км 

со скоростями до 5-6 км/час. Диапазоны глубин достигают до 8 км, что 

позволяет производить не только площадные, а и объемные исследо-

вания океанов и морей. 
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На сегодняшний день всего несколько стран в мире выпускают 

подводные планеры. Это Scarlet Knight, APEX производитель Teledyne 

Webb (США), Seaglider разработчик University of Washington (США), 

Spray разработчик Woods Hole Oceanographic Institution (США), Scripps 

Institution of Oceanography Sea Explorer производитель ACSA (Канада), 

ALBAC Kawaguchi (Япония). Подводные планеры имеют различную 

форму корпуса от торпедообразной до конической, но вместе с тем 

идет поиск новых удобообтекаемых форм (тор, эллипсоид и т.д.). [1] 

Одним из основных элементов АНПА является прочный корпус. 

Он должен быть компактным и легким настолько, насколько это воз-

можно для размещения максимума полезного оборудования, при этом 

иметь соответствующую прочность и устойчивость, чтобы противосто-

ять внешнему гидростатическому давлению. При проектировании проч-

ного корпуса необходимо выбрать его форму, материал, толщину кор-

пуса, определяемую из рабочей глубины погружения и коэффициента 

безопасности. Сегодня наряду с традиционными материалами, такими 

как высокопрочная сталь, титановые и алюминиевые сплавы, исполь-

зуются и полимерные композиционные материалы, которые позволяют 

значительно уменьшить массу прочного корпуса. Свойства используе-

мых материалов представлены в табл.1. 

 

Таблица 1 – Свойства материалов прочных корпусов и результаты рас-
четов толщины и массы в зависимости от глубины погружения 

 

Материалы [2] ρ, кг/м3 Т , МПа 

Углепластик 1500 1200 
Стеклопластик 2120 1400 

Высокопрочная сталь 7800 1400 
Алюминиевый сплав 2700 500 
Титановый сплав 4400 1000 

 
Целью данной работы является исследование возможностей по-

лучения оптимальных размеров прочного корпуса АНПА при заданном 

водоизмещении. Оптимальными будут считаться размеры, при которых 

масса прочного корпуса будет меньше при одинаковых водоизмещении 

и глубине погружения. 
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Чтобы получить максимальную эффективность использования ав-

тономного подводного планера, его ПК необходимо проектировать для 

работы в одном из пяти диапазонов: (0…30 м), (10…100 м), (40…200 м), 

(200…1000 м), (1000…6000 м). 

Для расчетов были использованы следующие данные подводного 

планера [3]: 

– длина аппарата: 4,95-2,2 м; 

– внешний диаметр: 0,2-0,3 м; 

– форма аппарата – цилиндр; 

– размах крыльев: 1,4-1,8 м;  

– водоизмещение: 55wm кг;  

– соленость воды: до 37%; 

– глубина погружения: до 6000 м. 

Толщина подкрепленной шпангоутами цилиндрической оболочки 

прочного корпуса АНПА рассчитывалась по формуле [2]: 

Т

npDK
t



0
2  

где, n=1,2 – запас прочности; D – внешний диаметр; 9,00
2 K  – коэф-

фициент, учитывающий влияние шпангоутов при большой глубине по-

гружения; Т  – предел текучести материала прочного корпуса, МПа; 

p=ρgh – гидростатическое давление, МПа. 

Для расчета гидростатического давления впервые g рассчитыва-

лось в зависимости от географической широты места [4]: 

g=9,78049(1+0,0052884sin2φ-0,0000059sin2φ) 

и глубины погружения: 

g=0,3086Δh-0,0838ρΔh, 

где Δh – приращение глубины; ρ=1,03 г/см3 – плотность морской воды. 

По результатам расчетов были построены графики (см. рис.1) за-

висимости массы прочного корпуса АНПА от глубины погружения. Из 

анализа кривых видно, что с уменьшением внешнего диаметра прочно-

го корпуса (рис.1, а) его масса уменьшается, что обусловлено умень-

шением величины напряжений в прочном корпусе. 
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а) 
 

 
б) 
 

Рисунок 1 – Зависимость массы прочного корпуса от глубины погруже-
ния: а) D=0,2 м, б) D=0,3 м. 

Выводы 
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1) С уменьшением внешнего диаметра прочного корпуса, умень-

шается его масса. Поэтому для рабочих глубин более 3000 м целесо-

образно использовать углепластик.  

2) Применение для прочного корпуса традиционных материалов 

(высокопрочной стали, алюминиевых сплавов, титановых сплавов)  

возможно для аппаратов с глубиной погружения до 1000 м, а стекло-

пластика – до 3000 м. 
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УДК 005:627.2: 627:3:338.28 

МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ РАЗВИТИЯ 
ПОРТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Харитонов Ю.Н. 

Украина, Национальный университет кораблестроения имени адми-

рала Макарова  

 

Выполненный анализ публикаций [1…5] показывает, что в на-

стоящее время портовая инфраструктура находится в состоянии кризи-

са: значительная часть портовой инфраструктуры не соответствует 

требованиям, предъявляемым к ее элементам по технико-

технологическим, экономическим и экологическим структурно-

параметрическим показателям и характеристикам. 

Одним из научных направлений решения данной проблемы можно 

считать дальнейшее развитие и использование в практиках модерниза-

ции и реконструкции элементов портовой инфраструктуры методологии 

теории управления проектами [6…9]. 

Для существующей системы портовой инфраструктуры существу-

ет баланс между индикативными показателями основных элементов 

инфраструктуры, которые обеспечивают объемы переработки грузопо-

токов и непосредственно индикативными показателями данных грузо-

потоков: 
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где nCTreal
0

, nISreal

0

 – соответственно матрицы индикативных показате-

лей грузопотоков и основных элементов портовой инфраструктуры;   – 

время определения параметрических и структурных показателей грузо-

потоков и элементов портовой инфраструктуры; T
AiIS , э

AiIS , н
AiIS , и

BiIS , 

н
BiIS  – соответственно параметрические технико-технологические, эко-

номические и нормативные индикативные показатели, а также струк-

турные технико-технологические и нормативно-структурные индикатив-

ные показатели грузопотоков; T
Ai

I , э
Ai

I , н
Ai

I , и
Bi

I , н

Bi
I

 
– соответственно па-

раметрические технико-технологические, экономические и норматив-

ные индикативные показатели, а также структурные технико-

технологические и нормативно- структурные индикативные показатели 

элементов портовой инфраструктуры. 

Со временем 0  существующие грузопотоки и их прогнозные 

показатели в силу ряда причин могут менять свои значения, что приво-

дит к нарушению стратегического баланса между соответствующими 

показателями, характеризующими грузопотоки и соответствующими 

показателями портовой инфраструктуры. Эти обстоятельства требуют 

реализации процессов гармонизации – управления проектами развития 

портовой инфраструктуры. 

Приводится структурная схема модели управления проектами 

развития портовой инфраструктуры. 
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ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ КОНТЕЙНЕРНИХ 
ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА БАЗІ ТЕРМІНАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ 

Кущенко Є.С., Пасічник А.М. 

Україна, Дніпропетровськ, Університет митної справи та фінансів 

 

Стрімке зростання контейнерних перевезень у світі сприяло розви-

тку транспортно-митних комплексів. Незважаючи на те, що існують зов-

нішньоекономічні або ж внутрішньополітичні проблеми в кожній країні, 

це не сильно впливає на вантажоперевезення. На сьогоднішній день 

кожна країна намагається запустити виробництво товарів на своїй тери-

торії з метою збільшення експорту і розвитку своєї економіки. Також ці 

країни закуповують імпортні товари, оскільки у зв’язку з різним геогра-

фічним розташуванням країн, в яких природних ресурсів необхідних для 
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існування суспільства, просто недостатньо. Всі ці чинники призводять 

до того, що приріст контейнерних перевезень щорічно збільшується та 

займає одне з перших місць серед інших систем перевезень.  

Таким чином, спостерігається тенденція розвитку контейнерних 

термінальних потужностей, але досліджень в даному напрямку недоста-

тньо. Більшість з них присвячено вирішенню організаційних питань. При 

цьому складність вихідної задачі полягає в тому, що доводиться розро-

бляти унікальну модель функціонування для кожної конкретної транспо-

ртно-логістичної системи. Тому доцільним є розробка універсальної 

моделі функціонування контейнерного терміналу яка б дозволила опти-

мізувати продуктивність компанії.  

Враховуючи складну економічну ситуацію в Україні, цього року ко-

нтейнерообіг відповідно знизився. Зберегти зростання обороту наван-

тажених контейнерів за підсумками шести місяців 2015 вдалося лише 

Болгарії (+ 8,2%) і Румунії (+ 2,85%), а найбільше падіння перевезень 

навантажених контейнерів в Україні склало 30,3% [1]. Статистична ін-

формація роботи контейнерних терміналів України за 2013 і 2014 роки 

наведена на рис. 1 [2].  

Аналіз наведених даних (рис. 1) показує, що збільшення обсягу 

переробки контейнерів відмічається у компаній «BKP» і «ТІС» на 11,74% 

і 17,44% відповідно. Це пояснюється наявністю сучасного потужного 

технологічного обладнання розрахованого на переробку великого обся-

гу контейнерів. 

Взагалі весь даний регіон відноситься до промислової зони, оскі-

льки там знаходяться безліч підприємств, які щорічно збільшують свій 

потенціал. Вдале географічне розташування в акваторії і партнерське 

відношення між собою є ключовими факторами розвитку цих компаній, 

як приватних, так і державних.  
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Рисунок 1 – Обсяги переробки контейнерів на терміналах України в 

2013 та 2014 роках, TEU 

 

Плани з розвитку інфраструктури Морського порту «Південний» є 

надзвичайно перспективними. Так Міністерство інфраструктури опублі-

кувало наміри по модернізації порту. Планується будівництво спеціалі-

зованого перевалочного комплексу скрапленого газу, нових причалів 

№10, 11, 33, 33а, 12, 12а, 25, 27, 27б, 25а, 25б, а також розвиток прича-

льних споруд в районі причалу №4 [3]. Метою даного розвитку є наро-

щування проектної потужності. Варто відзначити, що спеціалізація дуже 

різноманітна і включає в себе генеральні і навалочні вантажі, масло, 

контейнери, зріджений природний газ, зернові культури. 

Сортувальний пункт буде з’єднуватися з перевантажувальними 

причалами і терміналами за допомогою залізничних ліній, що надасть 

додаткові можливості  для сортування вагонів. 

Висновок 

Проаналізувавши роботу контейнерних терміналів України в ціло-

му, можна сказати, що у складній економічній ситуації країни відмічаєть-

ся збільшення обсягів переробки контейнерів в окремих портах України. 

Найбільш привабливим є контейнерний термінал компанії «ТІС». У 
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зв’язку з вже існуючим сучасним термінальним устаткуванням пропону-

ється задіяти весь індустріальний парк, який знаходиться поблизу аква-

торії. Таким чином, побудувавши на вільних територіях додаткові допо-

міжні об’єкти, їх можна з’єднати транспортною залізничною мережею та 

автомобільною магістраллю, зробивши при цьому величезний потенцій-

но-розвинений промисловий вузол, який не має аналогів в Україні. 
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рала Макарова  

 

В современных условиях глобализации, жесткой конкурентной 

борьбы и использовании новейших технологий предприятия уделяют 

особое внимание развитию концепции управления цепями поставок. 

Управление цепями поставок предусматривает сотрудничество органи-

заций в пределах соединенных между собой процессов для достижения 

общих целей на основе интегрирующей функции логистики. 

Любой транспортный процесс для эффективного функционирова-

ния требует слаженной системы координации основанной на логисти-

ческих принципах. В результате целесообразным будет создание 
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транспортно-логистического центра, который мог бы решать задачи 

привлечения и оптимизации управления грузопотоками с использова-

нием логистических, информационных и телекоммуникационных техно-

логий [1]. 

Формирование логистического центра в судостроительной кла-

стерной системе позволяет задействовать конкурентные преимущества 

посредством совместного использования общих ресурсов, упрощения 

доступа к инновационным технологиям, мобилизации материальных и 

нематериальных активов и снижения транзакционных издержек взаи-

модействия за счет увеличения доверия между участниками кластера.  

Транспортно-логистические центры могут размещаться на терри-

тории судостроительных предприятий, которые имеют свободные пло-

щади для экспедиторских и транспортных компаний, располагают сто-

янкой для грузовых автомобилей [2]. Ядром логистического центра слу-

жит его информационно-аналитический центр, который осуществляет 

управление всеми информационными, финансовыми и материальными 

потоками. К подразделениям логистических центров судостроительных 

предприятий относятся:  

- складские помещения, оборудованные приспособлениями для 

погрузки, разгрузки грузов; 

- открытые складские площадки; 

- железнодорожная станция, обеспечивающая подачу вагонов не-

посредственно к разгрузочным площадкам складов; 

- речной порт; 

- парк кранов, которые используются для погрузки; 

- административные здания со вспомогательными помещениями; 

- служба связи, безопасности, обеспечивающая сохранность ма-

териальных ценностей и безопасность логистических центров.  

Создание логистического центра в судостроительном кластере 

позволяет ее участникам достичь следующих целей: 

- удовлетворить потребность судостроительных предприятий в 

необходимых материалах и комплектующих; 

- получить эффект от масштаба закупок материалов; 



МОРСЬКА ІНФРАСТРУКТУРА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 95

- обеспечить обучение персонала, исследование рынка, а также 

логистические и технологические исследования; 

- освоить новые рынки сбыта продукции на основе активной мар-

кетинговой деятельности; 

- достичь устойчивых контактов с финансовыми и кредитными уч-

реждениями. 
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Одним из направлений развития морской портовой инфраструкту-

ры является приобретение  портовых буксиров, в том числе, имеющих 

определенный ресурс эксплуатации. Важным элементом определения 

затрат, связанных с эксплуатацией буксиров, следует считать их на-

чальную стоимость. В настоящее время оценку стоимости буксиров, 

имеющих определенный ресурс эксплуатации, можно выполнить на 

основе трех, наиболее распространенных методов: доходного подхода, 

затратного подхода, а также метода сопоставительных (сравнительных) 

оценок [1…4]. Результат стоимости, определенный доходным подхо-

дом, не является отражением справедливой величины рыночной стои-
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мости оцениваемого объекта, т.к. добавленная стоимость при коммер-

ческом использовании буксира может привноситься внешними факто-

рами (например, эффективным менеджментом, командой, береговой 

поддержкой, соответствующими разрешениями и лицензиями). В сво-

бодном доступе отсутствует, также, информация о затратах на воспро-

изводство или замещение оцениваемого объекта. Так строительство 

судов осуществляется по предварительным заявкам с последующим 

заключением договоров, условия которых не раскрываются. Современ-

ные буксиры значительно отличаются от оцениваемого судна по своим 

конструктивным, техническим, функциональным и другим характеристи-

кам и не могут быть рассмотрены в качестве аналогов.  

По заказу одной из организаций оценочная стоимость буксира вы-

полнена на основе метода сопоставительных (сравнительных) оценок, 

который подразумевает выполнение следующих основных этапов ра-

бот:  

– поиск аналогов для оцениваемого объекта; 

– определение ценообразующих факторов; 

– обоснование и внесение корректировок к ценам найденных ана-

логов; 

– расчет стоимости оцениваемого объекта в рамках сравнитель-

ного подхода. 

Поиск аналогов проведен на основании имеющейся в открытом 

доступе информации о продажах судов специального назначения (бук-

сиров) на различных торговых площадках мира. Основные аналоги бук-

сиров, отобранные для последующего выполнения сравнительного 

анализа, приведены в таблице 1 [5, 6 и др.]. 

К числу ценообразующих факторов были отнесены: год постройки 

буксира, его основные размерения, мощность главных двигателей, ма-

териал корпуса буксира, его состояние и дата цены предложения.  
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Таблица 1 – Характеристики судов – аналогов (фрагмент) 

Показатель 
Оценивае-
мое судно 

Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Год по-
стройки 

1981 1982 1979 1984 

Тип судна  Буксир Буксир Буксир Буксир 
Срок экс-
плуатации, 
лет 

34 33 36 31 

Длина, м 33,0 29,0 26,6 32,5 
Ширина, м 9,5 9,0 8.47 9 
Дедвейт, т 168,13  126 126 
Мощность 
ГД, кВт 

2353 1678 2х1284 2х1459 

Материал 
корпуса 

сталь сталь сталь сталь 

Состояние 
судна 

В норме В норме В норме В норме 

Дата пред-
ложения 
цены 

25.08.2015 25.08.2015 25.08.2015 25.08.2015 

Цена пред-
ложения, 
дол. США 

1000000 1000000 1100000 1500000 

Источник 
Данные 
Заказчика 

http://www.y
achtworld.co

m/ 
boats/1982/

Tug--
2514880/Gr
eece#.Vem3

xyXtmko 

http://www.yac
htworld.com/ 

boats/1979/Tu
g-Twin-screw-

with-good-
class-

2520862/Neth
er-

lands#.Vem4gi
Xtmko 

 

http://horizons
hip.com/ship/3

3m-pusher-
tug-boat-and-
barge-with-

hold-en-bloc/ 
 

 
К числу корректирующих коэффициентов были отнесены:  

– корректировочный коэффициент «на торги», принят 0,85; 

– корректировочный коэффициент на длину судна loi LLk / , 

где oL  – длина оцениваемого судна, lL – длина судна-аналога; 
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– корректировочный коэффициент на «время предложения це-

ны», принят 1,0;  

– корректировочный коэффициент на «состояние судна» при-

нят 1,0. 

Оценочная стоимость буксиров определялись в соответствии с 

зависимостью: 

nCC
n

i
iб /)( , 

где iC –  скорректированная цена предложения стоимости i-го буксира, 

n  – число буксиров. 

Результаты расчетов сведены в таблицу 2. 

 

Таблица 2 – Расчет оценочной стоимости судна (фрагмент) 

Показатель 
Оцениваемое 

судно 
Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Цена предложения, 
дол. США 

1000000 1000000 1100000 1500000 

Корректировка на 
торг 

1.00 0.85 0.85 0.85 

Корректировка на 
длину судна 

1.00 1.13 1.24 1.015 

Корректировка на 
время предложения 

1.00 1.00 1.00 1.00 

Корректировка на 
состояние 

1.00 1.00 1.00 1.00 

Скорректированная 
цена предложения 

1000000 960500 1159400 1294125 

Цена объекта 
оценки, дол. США 

1138008

 
Вывод 

На основе проведенной экспертной оценки методом сопостави-

тельных характеристик стоимость буксира М-СП № 103-1-18732-13 со-

ставляет не менее 1000000 дол. США. 
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Україна, Національний університет кораблебудування імені адмірала 

Макарова 

 

Характерною рисою світової торгівлі є специфічна форма співробі-

тництва – міжнародні ланцюги постачання. Ключовим фактором участі 

країни в ланцюгах постачання є ефективність локальних логістичних 

процедур. 

Україна має потужну портову систему, яка забезпечує виконання 

експортно-імпортних операцій та обслуговує  транзитні вантажопотоки. 

Морські і річкові порти є базовими елементами морського транспортно-
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го комплексу. Кожний порт виконує роль логістичного центру в морсь-

ких транспортних ланцюгах та мережах, а логістика є ефективним ін-

струментом управління морським транспортним комплексом. 

Морські порти є складовою частиною транспортної і виробничої 

інфраструктури держави з огляду на їх розташування на напрямках між-

народних транспортних коридорів. Від ефективності функціонування 

морських портів, рівня їх технологічного та технічного оснащення, від-

повідності системи управління та розвитку інфраструктури сучасним 

міжнародним вимогам залежить конкурентоспроможність вітчизняного 

транспортного комплексу на світовому ринку [2]. В Україні прийнято ряд 

законодавчих документів [1, 2], які визначають структуру портової галузі 

та загальну схему управління. 

Логістичні центри створюються для виконання різних операцій, 

якими є зберігання, транспортування, складування, розподіл, консолі-

дація, сортування, управління дистрибуцією, маршрутизація транспорт-

них засобів, доставка, відстеження товару, електронна комерція, після-

продажне обслуговування тощо Логістичний центр – це просторово-

функціональний об’єкт, що поєднує залізничний, контейнерний терміна-

ли, складські площі, зону митного контролю, зону логістичних послуг. Це 

простір, де концентруються супроводжуючі сервіси, фінансові установи, 

офісні приміщення, зона рекреації тощо. Формування логістичних 

центрів відіграє важливу роль в ефективній діяльності морських портів і 

дозволяє згрупувати навколо себе учасників з однаковими завданнями і 

на основі цього досягти високих кінцевих результатів діяльності. 

Суттєву роль у розвитку логістичної складової морського транспо-

ртного комплексу можуть відіграти термінальні підприємства, без яких 

створення повноцінних логістичних центрів є неможливим. На ринках 

транспортних послуг чільне місце займає пошук раціональних шляхів 

транспортного обслуговування, обґрунтування транспортно-

технологічних схем доставки вантажів, впровадження прогресивних 

форм і методів організації процесу перевезень, удосконалення діючих 

та розробка перспективних транспортних технологій [3]. 

Інтеграція України в світовий логістичний простір реалізується че-

рез елементи міжнародної логістичної інфраструктури, зокрема важли-
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вих її елементів – логістичних центрів. Це дозволить вийти на новий 

рівень забезпечення доступності, надійності і функціональності логісти-

ки для споживачів. В Україні доцільно приділити увагу створенню транс-

портно-логістичних систем в регіонах країни, активізувати роль держави 

в напрямку здійснення ряду економічних та законодавчих реформ, які 

сприятимуть залученню України до міжнародних проектів з питань роз-

витку мережі логістичних систем. 
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Основним нормативним документом, що визначає подальший роз-

виток морських портів України, а втому числі й розвиток морської інфра-

структури є прийнятий Закон України «Про морські порти України» [1], 

далі Закон. Виконано аналіз основних положень закону, який  визначає 
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правові, економічні та організаційні основи діяльності в морських портах 

України. 

Виконано аналіз основних принципів організації функціонування та 

розвитку морських портів, цілі державного регулювання діяльності в 

морському порту (рис. 1, 2). 

 
Рисунок 1 – Основні принципи організації функціонування та розвитку 

морських портів України 
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Рисунок 2 – Державне регулювання діяльності в морському порту 

Розглянуті основні повноваження центрального органу виконавчої 

влади у формуванні та реалізації державної політики, в тому числі у 

сфері безпеки на морському і річковому транспорті (рис. 3, 4). 

 

 
Рисунок 3 – Повноваження центрального органу виконавчої влади (фо-

рмування та реалізація державної політики) 
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Рисунок 4 – Повноваження центрального органу виконавчої влади (реа-
лізація державної політики у сфері безпеки на морському і річковому 

транспорті) 
Аналізуються склад та напрямки використання портових зборів, 

інші положення та статті Закону. 
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GmbH 

 

Морські порти є об’єктами складної інфраструктури, що відрізня-

ється різними видами споживачів теплоти, які можна поділити на декіль-

ка груп. 

Звичайне господарсько-побутове теплове навантаження обумов-

лено наявністю адміністративних та побутових будівель і споруд, які 

потребують опалення і вентиляції теплим повітрям взимку та гарячого 

водопостачання цілорічно. Для систем господарсько-побутового тепло-

постачання традиційно в якості теплоносія використовується вода. 

Серед складських приміщень для різних груп товарів є і такі, що 

потребують опалення. Причому складські приміщення можуть мати ве-

ликі об’єми і для них найбільш оптимальним може бути радіаційне опа-

лення. Зважаючи на різноманітність вантажів, що можуть бути розміще-

ні в складських приміщеннях, найбільш оптимальним для організації 

радіаційного опалення виглядає використання темних випромінювачів. 
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Звичайно в таких випадках енергоносієм для них виступає природний 

газ. 

Деякі транспортні ємності необхідно час від часу мити гарячою во-

дою, а іноді й водяною парою. Таким чином, з вищесказаного 

з’являється необхідність ще у одному теплоносії – водяній парі. Вихо-

дить, що необхідно мати декілька теплоносіїв: перегріту воду, водяну 

пару, димові гази для темних випромінювачів. 

Окреме навантаження – нафтове господарство. Ємності з такими 

нафтопродуктами, як мазути і нафта, необхідно тримати постійно в піді-

грітому стані. Крім того, теплота потрібна для обігріву нафто- та мазуто-

проводів. Потреба у теплоті при пропарюванні або перевалці нафто-

продуктів різко збільшується. 

Традиційно для таких об’єктів використовується в якості теплоно-

сія водяна пара та вода для систем господарсько-побутового теплопо-

стачання. Такий підхід не є оптимальним. Водяна пара та обладнання 

для її регулювання є дорогим і складним в експлуатації, що робить пи-

тому вартість теплоти, отриману в парових системах, достатньо доро-

гою. Підвищена вартість теплоти, що генерується в парових котельнях, 

обумовлюється наступними факторами: 

 втрати теплоти на двоступеневе пом’ягшення живильної во-

ди; 

 втрати теплоти на деаерацію живильної води.; 

 втрати води з безперервною продувкою; 

 втрати води та пари через нещільності в трубопроводах і 

приєднаних до них теплообмінних апаратах; 

 підвищені тепловтрати в паропроводах; 

 потреба в системі збору і відводу конденсату і пов’язані з цим 

втрати теплоти в конденсатних системах; 

 абразивне зношення пароспоживаючих апаратів. 

Котли для генерування водяної пари досить складні за конструкці-

єю і вимагають високої технологічної дисципліни при їх експлуатації і 

обслуговуванні. 
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Однак в дійсний час є альтернативні теплоносії для об’єктів, що 

розглядаються. Це так зване термомасло або за термінологією, що при-

йнята в діючому НПАОП 0.00-1.60-66 «Правила устройства и безопас-

ной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» – високотемператур-

ний органічний теплоносій (ВОТ). Термомасло, як теплоносій має пере-

ваги перед водяною парою і навіть перед водою. При використанні тер-

момасла відпадає необхідність в процесі безперервної продувки і навіть 

взагалі в продувках і у цілому конденсатному господарстві порівняно з 

паровими системами. В теплообмінних апаратах для термомасла відсу-

тнє абразивне зношення. Порівняно як з паровою, так і з водяною сис-

темою відпадає необхідність у пом’ягшенні та деаерації теплоносія. 

Оскільки в системах з ВОТ тиск при високих температурах набагато 

(майже на порядок) нижчий, ніж в парових та водяних системах через не 

високу залежність тиску насичення від температури, то зменшується 

металоємність трубопроводів і втрати через нещільності в з’єднаннях. 

Обладнання котельні для нагріву термомасла має меншу кількість 

елементів і більш просте. Порівняння складу парової та термомасляної 

котельні наведено в таблиці 1. 

Система теплопостачання, побудована на основі термомасла як 

теплоносія, може виглядати наступним чином. Термомасло нагрівається 

в прямоточному трьохходовому котлі зі спіральною поверхнею нагріву 

термомасла до температури близько 300 С або вище. Циркуляційними 

насосами воно подається до споживачів, в яких використовується для 

нагрівання, наприклад, нафти або нафтопродуктів. Для тих об’єктів, де 

необхідна водяна пара для пропарки обладнання, використовуються 

теплообмінники-парогенератори, що монтуються безпосередньо біля 

споживача пари. Це в рази зменшує необхідну довжину паропроводів і 

зменшує тепловтрати в них, а також конденсаційне господарство. 

Якщо нам потрібна вода для господарсько-побутових потреб, то в 

термомасляній котельні використовуються теплообмінник термомасло-

вода і далі вже гаряча вода за температурним графіком 95-70 С пода-

ється до споживача, оскільки транспортування гарячої води дешевше за 

транспортування термомасла. 
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Нарешті, на основі термомасла можно побудувати і цикл Ренкіна, 

що в такому випадку носить назву «органічний цикл Ренкіна» (ORC) для 

отримання електроенергії. В кінцевому вигляді схема теплопостачання, 

побудована на основі термомасла в якості теплоносія, виглядає так, як 

показано на рис. 1. 

Таблиця 1 – Склад обладнання котельні 
№ 
п/п 

Парова котельня Термомасляна котельня 

1. Парові котли Термомасляні котли 
2. Система хімічної водної підгото-

вки 
Відсутня  

3. Механічні фільтри, освітлювачі, 
двоступеневе пом’ягшення 

Відсутні  

4. Деаераційно-живильна установ-
ка 

Відсутня  

5. Допоміжні теплообмінники (охо-
лоджувачі випара та ін.) 

Відсутні  

6. Обладнання для безперервної 
та періодичної продувки 

Відсутні 

7. Живильні насоси Відсутні 
8. 
9. 

Відсутні Циркуляційні насоси для термо-
масла 

10. Відсутня Розширювальна ємність 
11. Підживлюючі насоси Підживлюючінасоси 
12. Відсутні Колекторна ємність 
13. Продувочний колодязь Відсутній 
14. Відсутня Ємність для аварійного злива 

масла 
15. Конденсаційне господарство Відсутнє 

 
Ще однією проблемою, що потребує аналізу, є вибір палива для 

генераторів теплоти. В загальному випадку це може бути традиційне 

паливо (природний газ, вугілля, рідке паливо). Однак в портах, особли-

во в таких, що не є вузькоспеціалізованими, завжди є різні відходи, що 

можуть бути паливом для термомасляних котлів – піддони, дерев’яні і 

картонні ящики та інший пакувальний матеріал. Такий досвід у світі є. 

Наприклад, у порту м. Хайфа вже декілька років експлуатуються термо-

масляні котли фірми BBS GmbH потужністю по 3 МВт саме на такому 



I ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

 108 

паливі. Вигляд таких котлів показаний на рис. 2. Коефіцієнт корисної дії 

таких котлів достатньо високий (до 88%) при прийнятних викидах шкід-

ливостей в атмосферу. 

 

 
1- термомасляний котел 2 – термомасляний економайзер 3 – повітропідіг-
рівач 4 – парогенератор 5 – регенеративний підігрівач 6 – конденсатор 7 – 
парова турбіна 8 – генератор 9 – водяний економайзер 10 – насоси 11 – 

технологічний парогенератор 
Рисунок 1 – Принципова схема термомасляної системи теплопостачан-

ня  
 

Якщо природний газ в якості палива не буде використовуватись, 

то виникає проблема з експлуатацією темних випромінювачів систем 

радіаційного опалення складських приміщень та інших будівель велико-

го об’єму. Вона вирішується шляхом організації протоку термомасла з 

температурою 300÷350 С через випромінювачі. Таким чином викорис-

тання подібних котлів дає змогу економити традиційні органічні палива і 

одночасно вирішує проблему утилізації горючих пакувальних відходів. 
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В порту можуть бути і інші речовини, що підлягають вивезенню або 

утилізації. Наприклад, в порту можуть знаходитись харчові продукти і 

частина з них може псуватися. Такі харчові відходи можуть бути пере-

роблені для отримання біогазу і сухого горючого залишку. Біогаз можна 

спалювати в газових котлах зі спеціалізованими пальниками, а сухий 

залишок з вологістю до 50% – в описаних вище котлах. 

 

 
 

Рисунок 2 – Термомасляний котел фірми BBS GmbH на відходах в пор-
ту м. Хайфа 

 

Однак, при використанні подібних речовин в якості палива можуть 

виникати проблеми з рівномірністю їх отримання, що викликає потребу 

в інших джерелах теплоти, як резервних. Наприклад, якщо в порту є 

нафтотермінал, то з’являється можливість спалювання мазуту та водо-

мазутних або водонафтових емульсій. 

В портах також є можливість для використання поновлюваних 

джерел теплоти. Порти стоять на воді і вона є цілорічним джерелом 
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низько потенційної теплоти, яка може бути використана за допомогою 

теплового насосу. Електроенергію для функціонування теплових насо-

сів як раз можна отримати в ORC циклі. 

Таким чином, виводи із вказаного вище, витікають наступні. 

Системи тепло- та енергопостачання портів можуть носити ком-

плексний характер та складатися із зовсім різних споживачів теплоти і 

використовувати різні енерго- та матеріальні ресурси в якості джерел 

теплоти. 

Для зменшення втрат теплоти та води система повинна базувати-

ся на єдиному теплоносії – термомаслі. При необхідності нагрівання 

інших теплоносіїв (води або генерування водяної пари) використову-

ються спеціальні теплообмінні апарати, в яких гріючим агентом є тер-

момасло.  

Зменшити витрати газу або взагалі відмовитися від нього можливо 

завдяки використанню в якості палива відходів, що є в портах. Також 

цього можна досягнути завдяки використанню теплових насосів, що 

будуть використовувати низькопотенційну теплоту води. Теплота, що 

трансформується в теплових насосах, використовуватиметься в першім 

ступені системи теплопостачання, а до потрібної температури теплоно-

сій буде догріватись в котлах з використанням біомаси або водомазут-

них чи водонафтових сумішей. 
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Трудомісткість виготовлення та обладнання приміщень суден та 

плавучих споруд складає до 10% часу загальної побудови. Невід’ємним 

етапом цього процесу є монтаж композитних багатошарових плит (па-

нелей) для забезпечення ізоляції, протипожежного захисту та облашту-

вання інтер’єру. Ці роботи безпосередньо пов’язані із використанням 

технологій контактного зварювання. В той же час слід зазначити орієн-

тування сучасного суднобудування та судноремонту на виконання прое-

ктів для країн Центральної та Західної Європи, що спричиняє перегляд 

параметрів якості, комплектації та рівня технологічності добудівного 

виробництва.  

Постановка задачі дослідження полягає у розробці ряду парамет-

рів, за якими можна оцінити якість формування, зашиття  та обладнання 

житлових кают, суспільних та службових суднових приміщень. 

Актуальністю при цьому є вивчення фізико-хімічних та технологіч-

них параметрів матеріалів, які монтуються за допомогою контактного 

зварювання та створення ряду критеріїв, які відповідають нормам між-

народних стандартів. 

Невирішеними раніше питаннями прийнято відсутність будь-якої 

інформації, щодо технологічних норм використання контактного зварю-

вання з ізоляційними матеріалами, які планується використовувати в 

умовах сучасного вітчизняного суднобудування. 

Аналіз літературних джерел показав, що у вітчизняних виданнях 

це питання лише аналізувалося, але будь-які розробки відсутні. В іно-

земних джерелах не розглядалися вітчизняні зварювальні матеріали та 

технології. 

У результаті запропоновано технологічний, міцнісний, економічний 

та ергономічний критерії для оцінки виконання вищенаведеного компле-

ксу робіт, які враховують вимоги ISO та класифікаційних товариств, та-

ких, як Det Norske Veritas та Germanisher Lloyd. 

У аналізі також розглянуто питання щодо використання несучих 

декоративних профілей для розкріплення модульних панелей. Встанов-

лено, що потрібності деяких профілей не залежать від типоряду пане-
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лей проте інші залежать від ширини використовуємих панелей і як слід-

ство від їх кількості. 

Також встановлено, що при розробці модульних методів опоря-

дження приміщень варто враховувати особливості режимів експлуатації 

суден. Вимоги до вібростійкості й ударостійкості конструкцій зашиття 

більшості суден визначаються ходовою вібрацією й регламентовані 

класифікованими товариствами та Міжнародною асоціацією класифіко-

ваних товариств. 
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Введение. Обеспечению пожарной безопасности уделяется всё 

больше внимания при проектировании и постройке судов, что обуслов-

лено разнообразием их насыщения электрооборудованием и средства-

ми передачи энергии. Распространение пожара по модульным элемен-

там формирования судовых помещений, которые предусмотрены для 

трассировки электротрасс и судовых систем (кожухи, выгородки) явля-
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ется одной из актуальных  задач обеспечения пожарной безопасности 

судна [1]. Для обеспечения и поддержания  в течение нормированного 

времени герметичности противопожарных конструкций между помеще-

ниями предусматриваются конструктивные меры: герметическое уплот-

нение дверей и мест прохождения электрокабелей и трубопроводов.  

Нерассматриваемые ранее вопросы. Требования относительно 

уплотнений в районе вырезов по кожухи регламентированы ОСТ 

5.6172-80 «Электромонтаж на судах». В то же время переборочные 

уплотнительные устройства для помещений массового скопления лю-

дей (кают-компания, салон, хобби-рум) должны отвечать более широ-

кому комплексу требований, которые рекомендуемы (но нетребуемы) 

рядом резолюций IMO, а отечественными стандартами не предусмот-

рены [2].  

Уплотнения технологичных вырезов в межкаютных переборках 

имеют следующие недостатки: 

1) уплотнительные устройства, которые проходят через палубы и 

материалы, которые их заполняют, практически не позволяют контро-

лировать распространение пламени и дыма от точки возгорания в дру-

гие помещения; 

2) форма и способы крепления уплотнительных устройств на меж-

каютных переборках делает их уязвимыми от действия повышенного 

давления, что может сопровождаться взрывами и это снижает их на-

дёжность. 

К устройству, которое предлагают авторы, был выдвинут ряд тре-

бований: 

1) огнестойкость устройства должна соответствовать рекоменда-

циям IMO; 

2) конструкция устройства должна быть выполнена согласно от-

раслевым стандартам; 

3) устройства должны иметь возможность технической реализа-

ции с использованием существующих и перспективных технологий и 

материалов; 
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4) конструкции устройств уплотнения должны быть согласованы с 

существующими электромонтажными и трубомонтажными технология-

ми. 

Во время проектирования были решены следующие задачи: 

1) принята оптимальная и технологичная форма уплотнителя, по-

вышена эффективность заполнения противопожарными материалами; 

2) проведено сравнение с существующими аналогами; 

3) разработан ряд критериев оценки эффективности при эксплуа-

тации. 

Эскиз конструкции представлен на рисунке. 
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1 – модульная композитная панель; 2 – крепление кожуха; 3 – кожух электро-
трассы; 4 – типовый фланец; 5 – керамическая втулка; 6 – электрокабели; 7 – 

сальники; 8 – вермикулитовый накопитель. 
Рисунок – Переборочный переходник. 

 
Принцип работы. Во втулке установлены сальники для прохож-

дения и рассредоточения проводников. После монтажа последних 

втулка наполняется вспенивающимся вермикулитом. После кристалли-

зации накопителя (около минуты) вермикулит имеет предел прочности 

около 20 кг/см2, является негорючим, нетоксичным и способен выдер-

жать температуру более 2300 0С. 

Термодинамический расчёт показал, что уплотнительное устрой-

ство способно не пропускать температуру в соседнее с пожаром поме-

щение в течение 30 часов.  

 

Выводы 

Предлагаемое устройство просто в конструкции и монтаже, обла-

дает низкой температуро- и теплопроводностью и может быть изготов-

лено из отечественных материалов. 
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