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РОЗДІЛ 3 

ЗАСОБИ І МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ЕКСПЛУАТАЦІЇ НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СУДЕН ПРИ 

ТРАНСПОРТУВАННІ НЕГАБАРИТНИХ І ВЕЛИКОВАГОВИХ 

ВАНТАЖІВ   

 

В даний час ланцюг постачання для сучасних інфраструктурних проектів 

включає в себе велику кількість виробників з багатьох країн, чимало 

транспортних компаній та широкий спектр сучасних технологій перевезення, 

систем тарифних рішень та складний набір маршрутів поставок, в тому числі 

будь-яку комбінацію наземного, морського, річкового, залізничного, 

автомобільного або повітряного транспорту. Серед основних техніко-

економічних характеристик, саме вантажопідйомність відрізняє водний 

транспорт за показниками від сухопутного та авіаційного, адже її зазвичай 

вистачає на найбільші і важкі негабаритні вантажні одиниці.    

 Транспортування НВВ зі специфічними вимогами по завантаженню, 

розміщуванню та закріпленню здійснюються на спеціалізованих суднах, які 

мають технічні характеристики та технологічні можливості що відповідають 

вимогам щодо транспортування таких вантажів. Зазвичай операторами таких 

суден є компанії, які спеціалізуються на транспортуванні НВВ. В більшості 

випадків судна рухаються за заздалегідь погодженим графіком, а на перевезення 

одиниць об’ємної ваги діють фіксовані ставки. Але разом з тим значна частина 

НВВ транспортується неспеціалізованими суднами. Так, на практиці дуже часто 

зустрічаються випадки, коли НВВ транспортуються на суховантажних суднах, 

балкерах або контейнеровозах. Конструкція таких суден не є оптимальною для 

таких перевезень. В більшості випадків для того, щоб пристосувати 

неспеціалізовані судна транспортування НВВ, потрібні дослідження, що 

спрямовані на оптимізацію розміщення та кріплення вантажу, оцінку морехідних 

характеристик, міцності корпусу та забезпечення безпеки судна. В деяких 
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випадках може бути потрібним обґрунтування додаткових заходів, які 

спрямовані на укріплення конструкції судна. Але незважаючи на це, в ряді 

випадків застосування саме неспеціалізованих суден є більш доцільним з 

економічної точки зору, ніж використання спеціалізованих. Це обумовлено 

специфікою розподілу світової економіки та розподілом вантажопотоків. Так, 

країни Південно-Східної Азії є одними з найбільших в світі імпортерів 

навалювальних вантажів а також експортерами значних обсягів НВВ та 

промислового обладнання. За даними [121] в 2018 календарному році об’єм 

експорту різноманітного обладнання з Китаю склав 664,4 млрд дол.  (26,6% від 

загального експорту), посідаючи перше місце в групі експортних товарів за 

вартістю в світових поставках. Тому дуже часто операторам суден-балкерів, що 

прямують до Китаю або Кореї  завантаженими, важко знайти вантаж в 

зворотному напрямку і іноді вони змушені здійснювати баластний перехід. 

Також в цьому регіоні розташована велика кількість суднобудівних верфей та 

судноремонтних заводів, які щорічно поставляють велику кількість нових та 

відремонтованих суден отже у регіоні концентрується значний обсяг вільного 

тоннажу. І хоча більшість з цих суден не прилаштовані для транспортування 

НВВ, в деяких випадках може бути економічно більш доцільним застосувати 

саме такі судна для транспортування НВВ, аніж здійснювати баластний перехід. 

На сьогодні неспеціалізовані судна можуть використовуватися на практиці для 

транспортування НВВ, втім наукові методи оцінки ефективності таких 

перевезень та обґрунтування оптимального вибору типу суден залишаються 

розробленими недостатньо. Таким чином одним із шляхів підвищення 

ефективності експлуатації НС буде збільшення провізної здатності за рахунок 

зменшення експлуатаційних витрат та уникнення баластних переходів.  

Тому дослідження, що спрямовані на розвиток судноплавних компаній та 

оптимізацію їх роботи, в тому числі експлуатацію суден-балкерів та 

суховантажів у режимі прямих та зворотних рейсів є актуальними та мають 

великий практичний інтерес. 
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Метою даного розділу є підвищення ефективності експлуатації 

неспеціалізованих суден при транспортуванні негабаритних і великовагових 

вантажів за рахунок розроблення сукупності методів, які на різних  рівнях 

розглядають процес експлуатації суден при транспортуванні НВВ (на рівні рейсу 

та довгостроковому рівні) і забезпечують максимізацію ефективності 

експлуатації суден за рахунок оптимізації швидкісного режиму. Розроблення 

методу обґрунтування вибору суден та їх експлуатації для транспортувань НВВ 

в оптимальному швидкісному режимі та вдосконалення методів і засобів оцінки 

ефективності експлуатації флоту судноплавної компанії за рахунок 

використання як неспеціалізованих, так і спеціалізованих суден, враховуючі 

можливість їх експлуатації для перевезень як навалювальних, так і 

транспортування НВВ. 

 

 3.1 Обґрунтування вибору судна для транспортування негабаритних і 

великовагових вантажів на базі порівняльного аналізу техніко-

експлуатаційних і вантажних характеристик 

 

          НВВ, які також характеризуються як неподільні вантажі можуть бути 

визначені як вантажі, які в силу своєї маси і форми: можуть бути оброблені 

звичайним вантажними пристроями, наявними на борту судна або на причалі 

порту але й потребують залучення спеціальних вантажопідіймальних засобів 

таких так як мобільні автокрани та плавкрани тощо. Однак в портах, де відсуне 

спеціальне спорядження, вони також розглядаються та обробляються теж як 

НВВ. Комплекс заходів з завантаження НВВ різного типу необхідно поділити на 

три фази це підготовча – завантаження (розміщення) – кріплення. 

          В даний час велику актуальність в комерційному плані для 

фрахтувальників суден і судновласників мають звичаї портів, що закріплюють 

норми завантаження-розвантаження вантажів і, таким чином, норми простою 

морських суден при виконанні вантажних операцій (табл. 3.1). 
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Таблиця 3.1 - Середні норми обробки генерального вантажу в портах Китаю 

    №     Найменування вантажопотоку 
Норма вантажних 

робіт (Т/С-С) 
Варіанти робіт 

1. 

Великовагові вантажі з високим ПО 

(питомим об’ємом) 12-25 м довжиною, 

40-80 тон вага 

         1000-1500 Склад – судно 

2. 
Легковажні негабаритні с високим ПО, 

довжиною до 70 м 
           150-250 Склад – судно 

3. 
Генеральні вантажі, у зборі та 

дрібнопартіонні, змішаними партіями 
           250-450 Склад – судно 

4. 
Машини, механізми, проектні вантажі та 

обладнання 
              500 Склад – судно 

5. 
Великовагові, негабаритні вантажі 

довжиною до 30 м, вагою до 200 тон 
         800-1000 Склад – судно 

           

 Вантажні спроможності суден можуть бути оцінені за рахунок порівняльного 

аналізу їх технічних характеристик в залежності від типорозмірів та ваги 

вантажів. Для цього умовно розподілимо НВВ за типами відповідно до 

геометричних розмірів та маси (Табл.3.2). 

 

Таблиця 3.2 - Типи НВВ, що планується перевозити за вказаними напрямками 

Код 

типу 
Типорозмір вантажів Вага, т 

1 
Штучні негабаритні, максимальна 

довжина від 20 до 70 м 

Легка  

45<Q 

2 
Штучні негабаритні, максимальна 

довжина до 20 м 

Важка 

Q>45 

3 
Комбіновані  (суднові партії обладнання, 

тощо) 
Комбінована 

            

Тип вантажу 1 - Штучні негабаритні, максимальна довжина від 20 до 70 

м, вагою до 45 т. Сюди відносяться лопаті та складові частини вітрогенераторів, 

плавзасоби, різноманітні резервуари, елементи промислового обладнання та 

устаткування. В залежності від плану розміщення вантажу (трюм або палуба) 

комплекс підготовчих заходів даного типу вантажу не займає значного часу з 
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приводу того, що вантаж як правило не потребує створення окремої платформи 

або постелі з використанням сепараційного матеріалу для розподілу 

навантаження. Зазвичай такі вантажі вже пред’являються до транспортування, 

обладнанні ложементами та вимагають лише прокладочного матеріалу для 

уникнення контакту з елементами набору судна. Фаза завантаження також не 

протяжною за часом і лише з приводу того, що вантажні місця мають істотні 

габаритні розміри, то досить певний час займає процес кріплення вантажу, який 

включає в себе також зварювальні роботи.  

          Загальний час усього процесу завантаження НВВ типу 1 для вантажної 

партії сумарною масою 500 т може складати до 20 годин.  

 

 

Фаза виконання робіт 

                                                            Проценте відношення від загального часу 

 

 

Рисунок 3.1 - Розподіл загального часу для вантажів типу 1, (%) 

 

          Тип вантажу 2 - Штучні негабаритні, максимальна довжина до 20 м, вага 

від 45 т. До складу таких вантажів відносяться трансформатори, турбіни, вежі та 

модулі мостів, колісна і гусенична техніка, обладнання для нафтовидобутку та 

інше. Розміщення таких вантажів на борту судна вимагає цілого ряду 

підготовчих заходів, спрямованих насамперед на підсилювання елементів 

набору судна, таких як палуби та кришки трюмів з рахунок побудови 

спеціальних комбінованих платформ для розподілу навантаження відповідно 

маси вантажного місця. Такі платформи складаються з комбінації прокатного 

профілю різного поперечного перетину та деревини твердих порід. Додатково 
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для забезпечення стійкості та непорушного стану таких конструкції 

застосовуються зварювальні роботи. Період завантаження займає мінімальну 

кількість часу і в основному зводиться до центрування вантажного місця на 

заздалегідь облаштований майданчик. В той же час процес кріплення є досить 

тривалим, враховуючі масу вантажу.   

         Загальний час усього процесу завантаження НВВ типу 2 для вантажної 

партії сумарною масою 500 т може складати до 36 годин.  

 

 

Фаза виконання робіт 

                                                            Проценте відношення від загального часу 

 

 

Рисунок 3.2 - Розподіл загального часу для вантажів типу 2, (%) 

 

         Тип вантажу 3 складається з різноманітного обладнання, устаткування та 

механізмів для конструювання заводів і фабрик, бурильних платформ та 

будівництва інфраструктурних об’єктів. Усі вантажі які входять до складу таких 

партій як правило не є однакової форми та типорозмірів та можуть включати як 

наявність різної тари і пакування, так і без нього. Час відведений на підготовчі 

заходи зводиться до встановлення прокладочного матеріалу та сепарації 

штабелю, якщо умови завантаження дозволяють таке розміщення. Основний час 

складає фаза завантаження та розміщення вантажів у приміщеннях судна та на 

палубі. Також не зайвим буде додати, що процес кріплення вантажу досить 

значний за часом через обробку палубного та трюмного вантажу з виконанням 

зварювальних робіт.   
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         Загальний час усього процесу завантаження НВВ типу 3 для вантажної 

партії сумарною масою 500 т може складати до 48 годин. 

  

 

Фаза виконання робіт 

                                                              Проценте відношення від загального часу 

 

 

Рисунок 3.3 - Розподіл загального часу для вантажів типу 2, (%) 

 

          Розглянемо декілька варіантів експлуатації флоту судноплавної компанії 

за рахунок використання суден різних типів що можуть бути в наявності на 

ринку вільного тоннажу та оцінимо ефективність експлуатації цих суден на 

вказаних напрямках на різних рівнях їх експлуатації при транспортуванні НВВ 

рівень рейсу та стратегічний/довгостроковий рівні з метою забезпечення 

максимізації ефективності експлуатації цих суден за рахунок оптимізації 

швидкісного режиму на рівні рейсу та обґрунтування вибору судна для роботи 

на різних напрямках як для перевезення масових вантажів, так і транспортування 

НВВ, з урахуванням діапазону оптимальних швидкостей у довгостроковому 

періоді.    

Для розгляду представлено загалом п’ять суден серед яких чотири 

суховантажного типу включаючи балкери та одно спеціалізоване багатоцільове 

судно для перевезення широкої номенклатури тарно-штучних вантажів та 

техніки з можливістю перевезення НВВ та порівняємо показники ефективності 

їх експлуатації.  

          Вантажні характеристики п’яти суден що пропонуються до розгляду та 

порівняльного аналізу представлені у таблиці 3.6;  
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Таблиця 3.6 - Вантажні характеристики суден 

Судна Судно1 Судно2 Судно3 Судно4     Судно5 

Тип судна 

Міні-

балкер 

Сухованта

ж 
Балкер Балкер 

Багатоцільов

е 

     
Коефіцієнт 

конструктивної 

нерівномірності 

трюмів 

1,00 0,90 0,70 0,65 0,80 

Кількість та 

розмір люків  

3 

25.2x12.6 

4 

16.4x17.0 

5 

13.5x16.0 

19.18x17.6 

5 

18.8x18.2 

21.0x18.0 

8/12.64x15.4 

25.28x12.8(2) 

37.9x12.8(2) 

31.6x12.8(2) 

12.6x24.1 

Коефіцієнт 

лючності 
0,94 0,73 0,68 0,64 1,00 

Кількість 

вантажних палуб 

та їх площа, м2 

2/Sтр-1005, 

Sп-952,5  

2/Sтр-1872, 

Sп- 1368  

2 / Sтр-

2300,  

Sп-1564  

2/Sтр-2100, 

Sп- 1350  

3/Sтр-2315, 

Sтд - 3649,  

Sп-2988  

Місцева міцність 

навантаження на 

палубу трюму/ 

кришок, т/м2 

12 / 1,8 16 / 2,8 17 / 2,0 18 / 2,6 

TT-22, 

TD-4.0 / 

DECK – 3,0 

Кількість і 

вантажопідйомні

сть суднових 

вантажопідйомн

их засобів, т 

NIL 2 x 40  4 x 30.5 4 x 25  

кран 1 – 50 

Крани 2&3 – 

350 (кожен) 

комб-700, 

кран 4 -100  

Конструктивні 

особливості 

відкритих палуб і 

вантажних 

приміщень 

без 

вантажних 

засобів 

крани 

розташ. з 

лівого 

борту  

крани 

розташ. у 

ДП судна 

 крани 

розташ. у 

ДП судна 

крани 

розташ. з 

лівого борту 

     

          Розглянемо експлуатацію суден що розглядаються для транспортувань, на 

напрямках: Шанхай – Одеса, Гуанчжоу – Южний та Циндао – Чорноморськ. 

Причому планується, що з України судна будуть прямувати завантажені 

навалювальними вантажами, а в зворотному напрямку– з НВВ. 
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Тому для подальших розрахунків будемо розглядати транспортування 

НВВ,  використовуючи базові порти Китаю та України за наступними 

напрямками, зображеними на рис. 3.4; 

 

 

Рисунок 3.4 – Схеми напрямків перевезень 

           

При перевезенні зазначених типів вантажів є ряд обмежень, що обумовлені 

техніко-експлуатаційними характеристиками суден та масово-геометричними 

параметрами вантажів. Можливість ефективного використання 

неспеціалізованих суден для транспортування НВВ обумовлена такими 

факторами як розміри та конструкція люків, розміри та форма трюмів, розміри 

палуби, наявність суднових перевантажувальних засобів, наявність на палубі 

надбудов можуть заважати розміщенню вантажів. Максимально дозволене 

навантаження на палубу, необхідність заходів, що спрямовані на укріплення 

палуби та кріплення вантажу, вплив розташованого на палубі вантажу на 

морехідні властивості судна та безпеку судноплавства. Рівень завантаження, час 

завантаження і вивантаження судна та значення фрахтових ставок люмпсум на 

зазначених напрямках перевезень визначаються виходячи з  характеристик суден 

що розглядаються та параметрів вантажів.  

         Так Судно1, це судно для перевезення генеральних вантажів (general cargo 

carrier) комбінованого типу, яке може використовуватись як для насипного, 

штучного так і для контейнеризованого вантажу та є досить зручним для 

транспортування довгомірних НВВ, довжина яких може досягати 70 метрів для 

палубного завантаження (1) Також воно може бути завантажено комбінованим 

вантажем групи (3), таким як змішане обладнання та деякі партії проектних 
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вантажів з габаритами місць до 25 м, довжиною до 12 м, шириною та партіями 

вантажу, які включать 20-ти та 40-ка футові контейнери. Судна такого типу 

мають вантажні люки достатнього ступеня відкриття, що дозволяють 

розміщувати вантажі, максимальна розмірність яких перевищує 20 м. Наявність 

відкритої палуби і широких кришок трюмів дозволяє зручно кріпити вантаж, як 

у трюмі так і на палубі, тому така архітектурна складова даного типу судна 

допускає різні варіанти розміщення та кріплення вантажів різноманітного типу. 

Але, судна такого типу не дозволяють перевозити вантажі з надмірною масою 

або важковагові вантажні місця у складі деяких партій вантажу, тому акцент у 

попередньому аналізі повинен робиться саме на те, чи присутні такі місця у 

вантажному дорученні. Друга важлива обставина, це відсутність 

перевантажувального обладнання на борту, що істотно впливає на можливості 

судна проводити вантажні операції власними засобами та у портах де такі засоби  

відсутні. 

          На відміну від Судна1, Судно2 це суховантаж с прямокутною формою 

трюмів та вантажними засобами, здатний перевозити широку номенклатуру 

тарно-штучних вантажів, включаючи важкі та негабаритні одиниці. Як і на 

більшості суден аналогічного типу, палубні крани досить зручно розташовані 

вздовж борту судна та дозволяють підіймати на борт вантажі вагою до 40 т 

одиничною та до 70 т спареною роботою кранів (2), також це дозволяє 

звантажувати в трюми вантажі типу (3), одиниці вантажу довжиною до 17 м 

включно та також у повної мірі розміщувати на палубному просторі вантажі 

групи (1). Крім цього наявність у змішаній партії обладнання контейнерів також 

не спричинить труднощів при розміщенні та транспортуванні. До недоліків 

даного типу можна віднести значну ставку фрахту.    

         Судно3 та Судно 4 це судна-балкери типу “handy”. Вони мають схожі 

характеристики та відрізняються лише показниками вантажопідйомності. Такий 

тип судна може бути використаний під транспортування вантажів групи (2) та 

(3) де спроможність перевезення буде залежати від маси одиниць вантажу та 
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місцевої міцності палубного настилу трюмів або люкових кришок. Разом з тим 

більшість суден типу Суден 3, 4 мають суднові перевантажувальні засоби та інші 

надбудови, що розташовані на верхньої палубі та будуть заважати зручному 

розташуванню НВВ довжиною понад 18 м. Оптимальна схема розміщення 

вантажів на палубі для суден типу Судно 3 та Судно 4 зображена на рис 3.5 за 

умови, що довжина вільного простору між палубними конструкціями не буде 

перевищена. 

 

 

Рисунок 3.5 – Розміщення вантажів групи 2 на палубі Судна2 

 

           Стосовно вантажу типу (2) треба відмітити що вільне розміщення може 

ускладнятися розташуванням кранів в діаметральній площині судна та наявністю 

надбудов між трюмами, тому розміри трюмної кришки будуть також лімітувати 

довжину вантажного місця. Ця проблема може бути вирішена шляхом побудови 

сепараційних платформ завдяки яким одиницю вантажу можливо буде підняти 

над рівнем міжтрюмного простору головної палуби та встановити на суміжні 

трюмні кришки але габаритна ширина такого місця не повинна перевищувати 

відстань від крану до борту судна. Також більшість суден такого типу мають не 

прямокутну, а конічну форму трюмів, що ускладнює розташування таких 

вантажів як обладнання, контейнери та довгомірні одиниці в трюмі та вимагає 

додаткового кріплення вантажів, що збільшує час завантаження судна та вимагає 

додаткових коштів.  
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Рисунок 3.6 – Розміщення вантажів групи 1 на палубі Судна4 

 

            Судна типу Судно3 та Судно4 або інші судна-балкери дедвейтом більш 

ніж 30 тис. т., зазвичай мало ефективні для транспортування НВВ через те, що  

розміри люків не дозволяють транспортувати більшість НВВ в трюмах, і навіть 

при оптимальному розташуванні вантажу на палубі судно залишається суттєво 

недовантаженим. Судно4, та судна цього класу, не обладнані трюмами 

«ящикового типу» де відсутні підпалубні підзори (англ. box shape), а мають у 

верхній та нижній часті похилі площини, які використовуються для 

розрівнювання сипучих вантажів та служать баластними переборками. Такі 

похилі перегородки, розташовані в нижній і верхній частині, обмежують повну 

кубічну ємність трюму і залишають лише площу палуби у люковому просвіті, 

доступною для розміщення штучних вантажів. Тому зазвичай на практиці такі 

судна у меншій мірі використовують для транспортування НВВ типу (1) та типу 

(2). Конструктивні елементи трюмів, які перешкоджають розміщенню вантажів, 

таких як негабаритні місця, різноманітне обладнання, контейнери тощо, та 

потребують додаткових засобів забезпечення безпеки, що може збільшувати час 

завантаження та витрати на кріплення. Такі судна зазвичай, неефективні для 

транспортування НВВ. Навіть при оптимальному завантаженні, судно може 
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залишатися недовантаженим, втім розмір орендної ставки є безумовно 

конкурентоспроможними. 

          Судно5 – багатоцільове судно, представник спеціалізованого класу суден 

для перевезення широкого кола різноманітних генеральних вантажів включаючи 

НВВ та є беззаперечним лідером серед усіх суден, що розглядаються. Судно 5 

має ряд важливих переваг перед іншими запропонованими суднами, включаючи 

крани з достатньою великою вантажопідйомністю, серед яких два крани, кожен 

з яких має вантажопідйомність до 350 т, забезпечуючи у тандемному режимі 

підйом до 700 т. ваги. Особливості палубного простору забезпечують судну 

спроможності у перевезенні усіх груп генеральних вантажів відповідно до 

цільового призначення судна і виконання усіх видів вантажних операцій по 

завантаженню, розміщенню та кріпленню власними засобами. 

         В табл. 3.4 наведені значення часу вантажно-розвантажувальних робіт для 

зазначених суден з різними типами НВВ, що визначені, виходячи з 

характеристик суден та властивостей вантажів. 

 

Таблиця 3.4 - Тривалість вантажних робіт для суден з різними типами НВВ 

включаючи підготовчі роботи та кріплення (годин) 

Судна 

Тип НВВ 

1 2 3 

Судно1 24 / 48 24 / 48 24 / 72 

Судно2 72 / 120 96 / 144 120 / 192 

Судно3 120 / 168 120 / 192 168 / 240 

Судно4 168 / 336 168 / 336 240 / 360 

Судно5 120 / 240 120 / 240 192 / 288 

                 

Техніко-експлуатаційні показники роботи суден за заданими напрямками, 

представлені в табл. 3.5; 
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Таблиця 3.5 - Експлуатаційні показники суден 

 

Напрямок перевезення 

Одеса – 

Шанхай – 

Одеса 

Южний  – 

Гуанчжоу – 

Южний 

Чорноморськ – 

Циндао –

Чорноморськ 

                                                                        Судно1 

Загальна тривалість ходового часу, діб 54,23 49,58 56,02 

Час стоянки, діб 5,63 5,96 7,45 

Загальна тривалість рейсу, діб 59,86 55,54 63,47 

Розрахункове завантаження навалом, т 5917,86 5917,86 5917,86 

Судно2 

Загальна тривалість ходового часу, діб 63,73 63,73 63,73 

Час стоянки, діб 14,87 14,87 14,87 

Загальна тривалість рейсу, діб 78,60 78,60 78,60 

Розрахункове завантаження навалом, т 15462 15462 15462 

Судно3 

Загальна тривалість ходового часу, діб 58,59 53,54 60,52 

Час стоянки, діб 23,35 25,77 31,90 

Загальна тривалість рейсу, діб 81,94 79,32 92,42 

Розрахункове завантаження навалом, т 25544 25544 25544 

Судно4 

Загальна тривалість ходового часу, діб 54,23 49,58 56,02 

Час стоянки, діб 35,03 36,78 43,41 

Загальна тривалість рейсу, діб 89,26 86,36 99,43 

Розрахункове завантаження навалом, т 31559 31559 31559 

Судно5 

Загальна тривалість ходового часу, діб 45,81 41,91 47,30 

Час стоянки, діб 27,54 29,11 36,46 

Загальна тривалість рейсу, діб 73,35 71,02 83,77 

Розрахункове завантаження навалом, т 28220 28220 28220 

          

           Результати розрахунку економічних показників експлуатації судна 1 

представлені в табл. 3.6; 
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Таблиця 3.6 - Економічні показники судна 1 

Напрямок перевезення 
Одеса – 

Шанхай – 

Одеса 

Южний  – 

Гуанчжоу – 

Южний 

Чорноморськ – 

Циндао –

Чорноморськ 

Величина фрахту, дол. 529944 518167 541720 

Розмір комісії, дол. 19872 19431 20314 

Загальні витрати на бункер, дол. 207203 190013 215201 

Портові і канальні збори, дол. 71930 72499 72153 

Змінні витрати за рейс, дол. 299006 281943 307670 

Постійні витрати за рік, дол. 401500 

ТСЕ, дол./доб. 3857 4253 3687 

 

           Результати розрахунку економічних показників експлуатації судна 2 

представлені в табл. 3.7; 

 

Таблиця 3.7 - Економічні показники судна 2 

 

 

 

 

 

Напрямок перевезення Одеса – 

Шанхай – 

Одеса 

Южний  – 

Гуанчжоу – 

Южний 

Чорноморськ – 

Циндао –

Чорноморськ 

Величина фрахту, дол. 1057164 1030735 1083593 

Розмір комісії, дол. 39643 38652 40634 

Загальні витрати на бункер, дол. 342253 317234 360824 

Портові і канальні збори, дол. 161164 162374 161548 

Змінні витрати за рейс, дол. 543061 518261 563007 

Постійні витрати за рік, дол. 511000 

ТСЕ, дол./доб. 6540 6746 5925 

 

Результати розрахунку економічних показників експлуатації судна 3 

представлені в табл. 3.8; 
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Таблиця 3.8 - Економічні показники судна 3 

 

Напрямок перевезення 

Одеса – 

Шанхай – 

Одеса 

Южний  – 

Гуанчжоу – 

Южний 

Чорноморськ – 

Циндао –

Чорноморськ 

Величина фрахту, дол. 1407847 1366440 1449255 

Розмір комісії, дол. 52794 51241 54347 

Загальні витрати на бункер, дол. 408462 379069 432033 

Портові і канальні збори, дол. 261266 263394 261879 

Змінні витрати за рейс, дол. 722523 693704 748259 

Постійні витрати за рік, дол. 620500 

ТСЕ, дол./доб. 8363 8481 7585 

 

Результати розрахунку економічних показників експлуатації судна 4 

представлені в табл. 3.9; 

 

Таблиця 3.9 - Економічні показники судна 4 

 

 

 
Напрямок перевезення 

Одеса – 

Шанхай – 

Одеса 

Южний  – 

Гуанчжоу – 

Южний 

Чорноморськ – 

Циндао –

Чорноморськ 

Величина фрахту, дол. 1628301 1580410 1676192 

Розмір комісії, дол. 61061 59265 62857 

Загальні витрати на бункер, дол. 561765 520091 590151 

Портові і канальні збори, дол. 288934 291293 289605 

Змінні витрати за рейс, дол. 911760 870649 942613 

Постійні витрати за рік, дол. 693500 

ТСЕ, дол./доб. 8028 8219 7378 
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Результати розрахунку економічних показників експлуатації судна 5 

представлені в табл. 3.10; 

 

Таблиця 3.10 - Економічні показники судна 5 

Напрямок перевезення 

Одеса – 

Шанхай – 

Одеса 

Южний  – 

Гуанчжоу – 

Южний 

Чорноморськ – 

Циндао –

Чорноморськ 

Величина фрахту, дол. 2203021 2138227 2267816 

Розмір комісії, дол. 82613 80183 85043 

Загальні витрати на бункер, дол. 898801 829406 942854 

Портові і канальні збори, дол. 279355 281577 279991 

Змінні витрати за рейс, дол. 1260769 1191167 1307889 

Постійні витрати за рік, дол. 912500 

ТСЕ, дол./доб. 12846 13336 11460 

 

3.2  Метод підвищення ефективності експлуатації неспеціалізованих 

суден при транспортуванні негабаритних і великовагових вантажів за 

рахунок оптимізації швидкісного режиму  

 

Ринок вантажних перевезень характеризується жорстким конкурентним 

середовищем, в якому транспортування НВВ стикається зі зростанням вимог 

до транспортних засобів, вантажно-розвантажувального обладнання і 

транспортних технологій. Тому для кожного окремого проекту необхідно 

розробляти і розвивати процес впровадження транспортних технологій, які 

суттєво відрізняються від стандартних або традиційних, і це залишається 

основним завданням. Зокрема, такі транспортні проекти розробляються по 

відповідним галузевим правилам, де всі вимоги і узгодження повинні бути 

надані на початковому етапі процесу керівними органами, навіть до 

затвердження необхідного такелажного обладнання та техніки для 
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транспортування вантажів до транспортного вузлу і у подальшому, на етапі   

морського перевезення.  

 Широке коло питань, що пов’язані з технологічними та економічними 

аспектами транспортування НВВ, розглянуто в роботах [5,100,102]. 

Проаналізовано світовий ринок НВВ та вивчено тенденції його розвитку у 

роботі [103]. Вивчено сучасний стан досліджень у галузі організації та 

вдосконалення процесу транспортування НВВ і розглянуто перспективи 

подальших досліджень з розробкою сучасних моделей управління процесом 

транспортування НВВ в Україні з використанням річкового та морського 

транспорту [104, 105]. Умови забезпечення безпеки процесу транспортування 

палубних НВВ в сучасних морських суден та відповідальності сторін 

досліджено у [106,107]. 

 Дослідження залежності витрат палива від швидкісного режиму суден та 

методи вибору оптимальної робочої швидкості, проведені в роботах [108–111]. 

Стаття [108] аналізує режими швидкості судна та обґрунтовує вибір 

оптимальної швидкості судна з урахуванням інтересів фрахтувальників та 

судновласників. Питання вибору оптимальної швидкості експлуатації суден 

під час оперативної вантажної діяльності розглядаються у [109, 110]. У 

[111,153] наведено методи дослідження техніко-економічних показників 

роботи суден. Роботи [112-114] присвячені визначенню оптимальної 

експлуатаційної швидкості суден. 

З метою оцінки ефективності експлуатації суден, як головного елементу 

матеріально-технічної бази водного транспорту, використовуються 

експлуатаційно-технічні показники. Вони необхідні для складання планів 

роботи транспортного флоту, аналізу виконання цих планів та надають 

можливість оцінити та підвищити економічні показники при зменшенні 

фінансових витрат. Серед наважливих експлуатаційно-технічних показників є 

швидкість суден яка визначає величину витрат на експлуатацію флоту. Також 

показником, який широко використовується для оцінки ефективності 
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експлуатації судна, є тайм-чартерний еквівалент (ТСЕ-time-charter equivalent) 

[118]. Він дозволяє порівнювати ефективність фрахтування судна в різних 

рейсах (або за різними офертами). Порівнюючи   середній тайм-чартерний 

еквівалент за певний календарний період (півроку, рік) з тайм-чартерної 

ставкою по суднах даного типорозміру протягом цього ж періоду, можна 

оцінити ефективність операторської діяльності. Тож це стандартний показник 

економічної ефективності фрахтових угод. 

Специфіка процесу транспортування НВВ полягає у транспортно -

географічних особливостях формування вантажопотоків що характеризуються 

переміщенням вантажних місць на значні відстані. Одним з провідних 

постачальників даної категорії вантажів з регіону Південно-східної Азії є Китай. 

При цьому значна кількість замовників і отримувачів вантажів розташована в 

європейських країнах, включаючи Україну, з відповідними портами 

призначення. 

З погляду на те, що в даному дослідженні розглядається використання 

суховантажних суден різного дедвейту, від 8 тис. т до понад 44 тис. т, для 

транспортування НВВ, основним завданням при експлуатації даних суден в 

зазначених умовах є забезпечення ефективності експлуатації при дотриманні 

умов безпеки мореплавства. 

Забезпечення ефективності експлуатації судна, як відомо, може 

здійснюватися за рахунок різних механізмів. З точки зору специфіки процесу 

транспортування вказаних вантажів (НВВ), їх напрямків та довжини маршруту 

переходу, одним з ключових механізмів забезпечення ефективності експлуатації 

суден є використання оптимального швидкісного режиму. 

Класичний підхід до оптимізації швидкісного режиму суден базується на 

кубічної залежності витрат палива від швидкості. Тому в залежності від відстані 

між портами, тривалості переходу в рейсі і умов за часом приходу судна в порт, 

в сучасних публікаціях пропонувалися підходи до оптимізації швидкісного 

режиму, засновані на добовому прибутку або тайм-чартерному еквіваленті. 
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Зазначена вище специфіка транспортування НВВ вимагає відповідного 

розвитку наявних теоретичних результатів і повинна бути врахована.   

Враховуючі вищевикладене, пропонується підхід, який передбачає 

локальний розгляд швидкісного режиму на ділянках переходу судна в рейсі з 

урахуванням обмежень кожної ділянки при різних погодних умовах. 

 Приклад рейсу судна на маршруті переходу Шанхай – Одеса, при 

транспортуванні НВВ та його розподіл на умовні ділянки представлений на (рис. 

3.7), табл. 3.11. Варто зазначити, що як правило, для подібних рейсів буде 

некоректним визначення оптимальної швидкості судна на всьому протязі 

маршруту переходу, як це пропонується в існуючій теоретичної базі без 

врахування як навігаційних так і метеорологічних факторів впливу.  

 

 

 Рисунок 3.7 - Приклад розподілу маршруту переходу судна на ділянки 

при транспортуванні НВВ 

 

Проте, навіть розгляд значення швидкості для кожної ділянки окремо, має 

забезпечити певний рівень ефективності експлуатації в цілому, який задається у 

вигляді обмеження по тайм-чартерному еквіваленту. 

Дане завдання виникає в двох часових аспектах: 
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1) До рейсу - в процесі переговорів між судновласником і 

фрахтувальником про встановлення розміру фрахту (планування режиму 

експлуатації) - судновласник повинен адекватно оцінити рівень ефективності 

експлуатації судна з урахуванням різних швидкісних режимів, на різних ділянках 

маршруту переходу з урахуванням можливого негативного впливу погодних 

умов та інших факторів, що впливають на збільшення тривалості рейсу; 

2)   Під час виконання рейсу - в процесі морського переходу (коригування 

швидкісного режиму) - експлуатація судна з застосуванням певних швидкісних 

режимів з урахуванням пройденої частини шляху і негативних факторів що 

вплинули. 

Характеристика ділянок переходу судна при транспортуванні НВВ та 

вплив навігаційних і гідрометеорологічних умов на маршруті переходу судна 

представлений у табл. 3.11;    

 

Таблиця 3.11 - Характеристика ділянок переходу судна при 

транспортуванні НВВ (для даного прикладу) 

Ділянка Характеристика ділянки 

Шанхай – 

Сінгапур 

1. Інтенсивність руху суден (маневри з розходження для попередження 

зіткнення); 

2. Наявність, скупчення та висока щільність рибопромислових суден 

що також впливає на безпеку процесу судноводіння; 

3. Течія, напрям та швидкість якої змінюється у сезонному вимірі, що 

безпосередньо впливає як на збільшення так і зменшення швидкості; 

Сінгапур – 

Гале 

1. Інтенсивність руху суден (маневри з розходження для попередження 

зіткнення); 

2. Район плавання з підвищеним ризиком (піратська зона)  що вимагає 

певних заходів по керуванню судном з метою запобігання нападу; 

3. Маневрування по системі розділу руху суден та під керівництвом 

служби регулювання рухом суден;  

4. Течія, напрям та швидкість якої змінюється у сезонному вимірі, що 

безпосередньо впливає як на збільшення так і зменшення швидкості; 
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 Продовження табл. 3.11; 

Гале - 

Бабєльманде

б 

1. Вплив погодних умов у виразі сезонних вітрів, шквалів, штормів; 

2. Район плавання з підвищеним ризиком (піратська зона)  що вимагає 

певних заходів по керуванню судном з метою запобігання нападу; 

Бабєльманд

еб – Суєц 

Район плавання з підвищеним ризиком (піратська зона)  що вимагає 

певних заходів по керуванню судном з метою запобігання нападу; 

Суєц – 

Босфор 

1. Час очікування для формування каравану суден; 

2. Прохід каналу в режимі зменшених швидкостей; 

Босфор – 

Одеса 

1. Прохід проливів в режимі зменшених швидкостей; 

2. Течія, напрям та швидкість якої змінюється у сезонному вимірі, що 

безпосередньо впливає як на збільшення так і зменшення швидкості; 

3. Інтенсивність руху суден (маневри з розходження для попередження 

зіткнення) 

 

Базою для вирішення даного завдання в двох розглянутих випадках є 

наступна формалізація ступеню ефективності тайм-чартерного еквівалента. 

    

port bunk

st

F-R -R (V)
TCE(V)=   max,

L
t +

V


                                 (3.1) 

де F (дол)  - величина фрахту, дол. США; 
portR  – витрати на портові збори 

і проходження проток і каналів, дол. США; 
bunkR (V) –  витрати на бункер в 

грошовому еквіваленті, дол. США; V - швидкість судна, вузл.; 
stt  – стояночний 

час, доб.; L – загальна протяжність рейсу, милі. 

Відзначимо, що при транспортуванні НВВ стояночний час має специфічну 

структуру, яка була охарактеризована раніше.  

В табл. 3.12 наведені данні про витрати основного пального в залежності 

від швидкості руху для всіх суден. Результати побудови ліній регресії, що 

описують залежність витрат палива від швидкості руху суден, представлені на 

рис. 3.14 [191].  
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Таблиця 3.12 - Аналіз рівнянь ліній тренду для обраних суден 

Судно Функція 

Значення 

коефіцієнту 

детермінації, 

𝑅2 

Судно1 y = 0,0104x3 - 0,1984x2 + 1,5098x - 2,73 0,9933 

Судно2 0,0182x3 - 0,2519x2 + 1,3982x - 1,2984 0,9937 

Судно3 y = 0,0126x3 - 0,0984x2 + 0,3016x + 1,9468 0,9939 

Судно4 y = 0,0091x3 - 0,0343x2 + 0,2488x + 1,4179 0,9981 

Судно5 0,0042x3 + 0,0877x2 - 0,2659x + 3,2776 0,9992 

 

 

Рисунок 3.8 - Порівняння залежностей витрат основного пального від 

швидкості суден [191] 

 

          Якщо, проводячи розрахунки брати не максимальну  паспортну швидкість 

суден, а варіювати швидкістю, то можна дослідити, як змінюються показники 

ефективності експлуатації суден при різних значеннях швидкості руху суден.  

У випадку 
oV – це значення швидкості, що забезпечує оптимальний рівень 

ефективності в традиційному підході, тобто 
oV  відповідає рішенню (3.1).  
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Далі, маршрут переходу судна в рейсі може бути логічним чином розбитий 

на n ділянок, що дозволяє ввести наступні позначення:  

iV ,i=1,n – швидкісний режим експлуатації судна на i-ї ділянці, вузл.; 

bunk
iR (V ) –  витрати на бункер у грошовому еквіваленті, дол. США; 

iL ,i=1,n – протяжність i-ї ділянки, милі; 

max
iV ,i=1,n – максимально допустиме значення швидкості на i-ї ділянці 

(наприклад, проходження проток і каналів 
maxV =9,5-10 миль/час); 

minV – мінімально допустиме значення швидкості для конкретного судна 

(нижче якого експлуатація судна не має практичного сенсу, вузл.);  

maxt  – максимально допустима для судновласника тривалість рейсу з 

урахуванням комерційних умов експлуатації судна, діб; 

mint  – мінімально допустима межа для часу рейсу, діб; (пов'язана з 

приходом судна в порт, що в деяких ситуаціях не має комерційного сенсу раніше 

визначеного терміну).  У ситуаціях, коли такий часової межі немає - 
mint  не 

враховується. 

minTCE  - мінімально допустимий рівень ефективності експлуатації судна 

з урахуванням ситуації на фрахтовому ринку, дол. США; (тобто це той рівень 

ефективності, який задовольняє судновласника). 

Таким чином, тайм-чартерний еквівалент (основний показник 

ефективності роботи судна) може бути представлений таким чином: 

 

      

n n
port bunk port b b i

i i
ii=1 i=1

n n
st sti i

i ii=1 i=1

L
F-R - R (V ) F-R -с × r (V )×

V
TCE= = ,

L L
t + t +

V V

 

 
        (3.2) 
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де 
bc  - вартість 1 т бункерного палива, дол США, 

br (V) - витрати палива, 

т,  
i

i

L

V - час переходу на кожній дільниці, відповідно ходовий час рейсу, діб: 

 

  

n
v i

ii=1

L
t =

V
 .                                                    (3.3) 

 

При цьому повинно бути виконано (забезпечення мінімально прийнятного 

для судновласника порогу ефективності):  

 

                 

n
port bunk

i
mini=1

n
st i

ii=1

F-R - R (V )

TCE(V)= TCE
L

t +
V

.




                   (3.4) 

 

Визначаючи оптимальний швидкісний режим, слід враховувати, з одного 

боку - обмеження за часом рейсу: 

 

 

n
v st st maxi

ii=1

L
t +t = +t t

V
;                                        (3.5) 

з іншого боку - обмеження за значенням експлуатаційної швидкості з 

урахуванням особливостей ділянки переходу: 

 

min max
iV V V i=1,ni , .                                         (3.6) 

Як правило, 
o max

iV <V  за сприятливих погодних умов, але ця умова не 

працює за несприятливих погодних умов. 
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Слід зазначити, що 
max

iV ,i=1,n  в значній мірі залежить від погодних 

умов: для того ж району плавання (ділянки маршруту) при сприятливих 

погодних умовах 
max

iV ,i=1,n  може бути значно вище, ніж при несприятливих. 

Так, особливо в період штормів, при плануванні маршруту переходу і оцінки 

ступеню його ефективності, слід враховувати вплив погодних умов на процес 

експлуатації судна з точки зору швидкісного режиму. 

Погодні умови, що впливають на процес експлуатації судна, пропонується 

розбивати на три категорії (три ситуації):  

1) А - перехід морем проходить за сприятливих погодних умов (1-5 

балів за шкалою Бофорта); 

2) В - перехід морем проходить за погодних умов «середньої важкості» 

( до 7-8 балів за шкалою Бофорта); 

3) С - перехід морем проходить у важких погодних умовах (9-11 балів 

за шкалою Бофорта). 

Для подальших досліджень будемо використовувати такий підхід. 

Тому  
max

iV ,i=1,n  має бути представлено у вигляді трьох варіантів для 

основних погодних умов:  

 

 max max max max
i i i iV = V (А),V (В),V (С) ,i=1,n.                           (3.7) 

 

Причому, справедливо наступне: 

 

max max max
i i iV (С)<V (В)<V (А),i=1,n.                           (3.8) 

 

Таким чином, (3.8) задає поріг значення безпечної швидкості при певних 

погодних умовах (А, В, С) на  i-ї ділянці маршруту переходу. 

При цьому (3.6) також трансформується наступним чином: 
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min max
i

min max
i

min max
i

V V V (А),

V V V (В),

V V V (С),i=1,n

i

i

i .

 

 

 
                                  (3.8) 

Отже, для кожної ділянки справедливо: 

 

 o o max
i iV = V ,V ,i=1,n,                                    (3.9) 

 

причому 
o o

iV =V  за сприятливих умов, за несприятливих умов 

справедливо і 
o o

iV =V  або 
o max

i iV =V  в залежності від ступеню 

«несприятливості» погодних умов і особливостей експлуатації конкретного 

судна. 

Таким чином, мають місце три варіанти ефективності експлуатації судна в 

різних погодних умовах: 

 

port bunk
min max

st

port bunk
min max

st

port bunk
min max

st

F-R -R (V)
TCE(V,A)= ,V V V (А),

L
t +

V

F-R -R (V)
TCE(V,B)= ,V V V (B),

L
t +

V

F-R -R (V)
TCE(V,C)= ,V V V (C)

L
t +

V

,

 

 

 

        (3.10) 

 

які з урахуванням декомпозиції маршруту переходу судна на ділянки 

трансформуються в: 
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n
port b b i

i
i min maxi=1

1 2 n in
st i

ii=1

n
port b b i

i
i min maxi=1

1 2 n in
st i

ii=1

n
port b b i

i
ii=1

1 2 n

L
F-R -с × r (V )×

V
TCE(V ,V ,...,V ,A)= ,V V V (А),

L
t +

V

L
F-R -с × r (V )×

V
TCE(V ,V ,...,V ,B)= ,V V V (B),

L
t +

V

L
F-R -с × r (V )×

V
TCE(V ,V ,...,V ,C)=

 

 









min max

n
st i

ii=1

,V V V (C)
L

t +
V

i , 





    (3.11) 

Припустимо, що згідно з прогнозами погодних умов зазначені ділянки з 

відповідним типом погодних умов: A B CU ,U ,U  відповідно. Тоді можна 

встановити протяжність частини маршруту переходу з тими чи іншими 

погодними умовами:    

                      
A B C

A k B j C w
kÎU jÎU wÎU

L = L ,L = L ,L = L .  
                      (3.12) 

 

Таким чином, фактичний рівень ефективності експлуатації судна з 

урахуванням впливу погодних умов: 

 

port b b b bCA B
A B C

A B C

st CA B

A B C

LL L
F-R -c × ×r (V )+ ×r (V )+ ×r (V )

V V V
TCE= ,

LL L
t + + +

V V V

 
 
 

   (3.13) 

де A B CV ,V ,V  прийняті значення швидкостей для різних погодних умов. 

Природно, що A B CV ,V ,V  відповідають або значенню оптимальної 

швидкості обчисленої для всього переходу 
оV  або значенню максимально 
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допустимої швидкості для даних погодних умов 
max max maxV (A),V (B),V (C),  як 

правило: 

 

о
A

о о max

B max

max
C

V =V ;

V ,V <V (B),
V =

V (B);

V =V (C).



                                      (3.14) 

 

Прокоментуємо (3.14):  

- при сприятливих погодних умовах  (А), як правило, обмеження 

швидкості набагато вище, ніж рівень оптимальної швидкості 
оV , тому для 

ділянок зі сприятливими погодними умовами швидкість приймається як 
оV ; 

- при несприятливих погодних умовах (В) можливі два варіанти в 

залежності від значення 
оV  -  або максимально допустиме значення швидкості 

в даних умовах або ж оптимальне значення 
оV ; 

- при ускладнених погодних умовах (С) значення допустимої 

швидкості значно менше значення оптимальної, тому саме допустима швидкість 

при даних погодних умовах використовується на ділянках з погодними умовами 

типу (С). 

Так як значення оптимальної швидкості 
оV  визначалося на базі (3.1) без 

урахування ділянок, де швидкісний режим значно менше через погодні умови, 

то для врахування даних факторів пропонується «уточнювати» значення 

оптимальної швидкості на базі наступного виразу: 

 

port b b b bCA B
B C

B C

Vst CA B

B C

LL L
F-R -c × ×r (V)+ ×r (V )+ ×r (V )

V V V
TCE(V)= max

LL L
t + + +

V V V

,

 
 
 


  (3.15) 
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або 

 

port b b bCA B
C

C

Vst CA B

C

LL +L
F-R -c × ×r (V)+ ×r (V )

V V
TCE(V)= max

LL +L
t + +

V V

 
 
 


  (3.16) 

 

в залежності від співвідношення 
оV і 

maxV (В) . 

Таким чином, після ідентифікації ділянок маршруту переходу з 

несприятливими погодними умовами різних типів (В і С) здійснюється 

«уточнення» (проводиться перерахунок) значення оптимальної швидкості    
оV , 

який максимізує показник ефективності без урахування погодних умов на різних 

ділянках переходу.  

Відзначимо, що такий підхід є адекватним до реальних процесів 

експлуатації суден, отже забезпечує достовірність результатів - оптимального 

значення швидкості і рівня показника ефективності - тайм-чартерного 

еквівалента. 

 

3.3 Метод підвищення ефективності експлуатації неспеціалізованих 

суден при транспортуванні негабаритних і великовагових вантажів з 

урахуванням погодних сценаріїв на ділянках маршруту переходу  

 

Слід зазначити, що запропонований вище підхід заснований на найбільш 

ймовірному погодному сценарію під час рейсу, тобто ймовірності виникнення 

тієї чи іншої погодної ситуації в конкретному регіоні визначаються сезоном і 

можуть бути оцінені на основі статистичних даних, з урахуванням наявної 

інформації про прогноз погоди в майбутньому рейсі.  
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Припустимо, що таких сценаріїв декілька, і вони засновані на відповідних 

ймовірностях (даних подій) для кожної ділянки переходу, позначимо їх: 

i i iР (А),Р (В ),Р (С) . Природно, що: 

 

i i iР (А)+Р (В)+Р (С)=1,i=1,n.                                   (3.17) 

 

З урахуванням безлічі ділянок і трьох варіантів погодних умов для 

кожного, кількість комбінацій умов на маршруті переходу може бути досить 

значною і розглядати усі не має сенсу.  Сценарій погодних умов на переході 

задається наступною комбінацією розподілів ймовірностей: 

 

Таблиця 3.13 - Ймовірнісна характеристика сценаріїв погодних умов на 

ділянках маршруту переходу 

Погодні 

умови 

Ділянка 

1 

Ділянка 2 … Ділянка n 

А 1Р (А)  2Р (А)   nР (А)  

В 1Р (В)  2Р (В)   nР (В)  

С 1Р (С)  2Р (С)   nР (С)  

 

Пропонується в розрахунках в якості першого погодного сценарію 

прийняти ті погодні умови на ділянках, які характеризуються максимальною 

ймовірністю, тобто Ak U  якщо  k k k kР (А)=max Р (А),Р (B),Р (C) , аналогічно для 

B CU ,U . 

В якості прийнятих для розгляду можуть бути сформовані сценарії, 

наприклад, з наступних після максимально можливих погодних умов. 

Таким чином, до розгляду представляються, наприклад, три сценарії 

1 2 3C ,C ,C  . При цьому ймовірність першого сценарію: 
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n

1 i i i
i=1

Р(С )= max Р (А),Р (B),Р (C) .
                             (3.18) 

А в якості самого сценарію виступає комбінація погодних умов виду: 

 

1С = А,А,В,А,...,С,В .                                        (3.19) 

Ймовірності інших сценаріїв 2 3Р(С ),Р(С )  розраховуються аналогічно як 

ймовірності добутку незалежних подій. Оскільки сценарії що розглядаються не 

утворюють повну групу, то. 1 2 3Р(С )+Р(С )+Р(С ) 1 . 

В результаті формуються набори погодних умов у вигляді A B CL ,L ,L , 

значень ефективності sTCE , обчисленої на базі (3.15) або (3.16), оптимальної 

швидкості 
o

sV  і відповідної ймовірності sP(C ): 

o
s A B C s sP(C ),L ,L ,L ,V ,TCE ,s=1,2,3.                             (3.20) 

Для розрахунку усередненого значення ефективності експлуатації судна 

для різних погодних сценаріїв на переході пропонується підхід, аналогічний за 

своєю суттю розрахунку математичного очікування при умовному розгляді 

трьох погодних сценаріїв в якості повної групи подій: 

 

3
s

s
1 2 3s=1

P(C )
TCE= TCE

P(C )+P(C )+P(C )
.                         (3.21) 

 

s

1 2 3

P(C )

P(C )+P(C )+P(C )
  є ймовірністю події sС  в умовно прийнятої в якості 

повної групі подій 1, 2, 3С С С . 

Усереднений тайм-чартерний еквівалент (3.20) враховує різні погодні 

сценарії на переході судна в рейсі і їх ймовірності, а також різні значення 
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оптимальних швидкісних режимів експлуатації суден при різних погодних 

сценаріях. 

Таким чином, на відміну від існуючих підходів пропонований метод 

оптимізації ефективності експлуатації судна за рахунок швидкісного режиму при 

транспортуванні НВВ враховує структуру переходу судна і різні погодні 

сценарії, що в комплексі забезпечує відповідність запропонованого методу 

реальних умов експлуатації суден. 

Для демонстрації пропонованого методу розглянемо наступні вихідні дані 

(табл. 3.14). 

 

Таблиця 3.14 - Вихідні дані протяжності маршруту і стану погодних умов 

на ділянках транспортування НВВ з Китаю в Україну 

Ділянки 

переходу iL , міль 

Ймовірності погодних умов 

iР (А)  iР (B)  iР (C)  

1 2887 0,85 0,1 0,05 

2 1366 0,9 0,08 0,02 

3 1867 0,25 0,7 0,05 

4 1561 0,8 0,18 0,02 

5 1214 0,18 0,8 0,02 

 

Загальна протяжність маршруту переходу – L=8895 миль. 

З урахуванням прийнятої залежності y = 0,0104x3 - 0,1984x2 + 1,5098x - 

2,73 витрат палива (в тонах) від швидкості для даного судна була отримана 

залежність TCE(V)  і встановлено значення оптимальної швидкості 
oV =12  

вузлів, забезпечує максимізацію рівню ефективності експлуатації і 

оTCE(V )=5429 дол/доб (рис.3.9), без урахування впливу погодних умов на 

процес експлуатації судна. 
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Рисунок 3.9 – Залежність TCE(V)  для розглянутого судна і процесу 

транспортування НВВ з Китаю в Україну (рейс Шанхай - Одеса) 

 

Приймемо 
maxV (А)=13,5  вузл., 

maxV (B)=11 вузлів, 
maxV (С)=9  вузл., 

Найбільш ймовірний погодний сценарій: 1С = А,А,В,А,В  з ймовірністю  

1Р(С )=0,85 0,9 0,7 0,8 0,8 0,343.       

Для даного погодного сценарію: 

AL =2887+1366+1561=5814 миль; ВL =1867+1214=3081 миля. 

Для погодних умов В: 
max oV (B)<V .  Тому на ділянках з погодними 

умовами даного типу приймемо 
maxV=V (B).  Відповідно, отримаємо таку 

закономірність (рис. 3.10): 

 

port b b b

st

5814 3081
F-R -c r (V) r (11)

V×24 11×24
TCE(V)

5814 3081
t

V 24 11 24

.

 
    
 



 
 

                  (3.22) 
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Рисунок 3.10 - Залежність TCE(V)  з урахуванням погодного сценарію 

 

Як видно, значення оптимальної швидкості залишилося попереднім, 

oV =12  вузл., значення рівню ефективності незначно зменшилося: 

оTCE(V )=5403 дол/доб. Відзначимо, що спочатку спостерігався вищий рівень 

ефективності враховуючі те, що на частині шляху вже була закладена швидкість, 

яка є більш економічною з точки зору витрат палива і забезпечує менший час 

рейсу. Впроваджуючи «погіршення» погодних умов, скажімо для першої ділянки 

1 1 1Р (C)=0,9;Р (А)=0,05;Р (В)=0,05  і для другої ділянки 

2 2 2Р (C)=0,02;Р (А)=0,08;Р (В)=0,9. . Тоді погодний сценарій для цієї ситуації 

1С = С,В,В,А,В . Для даного погодного сценарію: 

AL =1561миля; ВL =1366+1867+1214=4447 миль; сL =2887 миль. 

Для погодних умов С: 
max oV (С)<V .  Тому на ділянках з погодними 

умовами даного типу приймемо 
maxV=V (С).  Відповідно, отримаємо таку 

закономірність (рис. 3.11): 
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port b b b b

st

1561 4447 2887
F-R -c r (V)+ r (11)+ r (9)

V 24 11 24 9 24
TCE(V)= .

1561 4447 2887
t + + +

V 24 11 24 9 24

 
       

  

          (3.23) 

 

 

Рисунок 3.11 - Залежність TCE(V)  враховуючи «погіршення» погодного 

сценарію 

 

Як видно, значення оптимальної швидкості на ділянках з погодою типу А 

oV =11  вузл., значення рівня ефективності зменшилося: 
оTCE(V )=3844

дол/доб. При зміні значення допустимої швидкості для погодних умов типу С на 

maxV (С)=10  вузл., отримаємо 
oV =11,5  вузл. і 

оTCE(V )=4050 дол/доб (рис. 

3.12). 
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Рисунок 3.12 - Залежність TCE(V)  з врахуванням «погіршення» 

погодного сценарію для різних значень максимально допустимих швидкостей 

 

Таким чином, експериментальні розрахунки підтвердили практичне 

застосування і адекватність запропонованого методу підвищення ефективності 

процесу експлуатації судна за рахунок зіставлення швидкісного режиму 

реальним процесам експлуатації. Також розрахунки підтвердили, що врахування 

впливу погодних умов на швидкісний режим судна дає достовірний результат, 

який відповідає логікі та практиці експлуатації суден. 

 

3.4      Обґрунтування вибору судна для експлуатації на перевезеннях 

масових вантажів та транспортуванні НВВ у довгостроковому періоді   

 

    Нестійкість попиту на морські перевезення та надлишок тоннажу на 

світовому ринку морських перевезень стали причиною високого рівня 

конкуренції між судноплавними компаніями. З метою підняття 

конкурентоспроможності на фрахтовому ринку судноплавні компанії змушені 

шукати шляхи підвищення ефективності експлуатації суден та шляхи оптимізації 
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власних витрат. Одним зі шляхів підвищення ефективності роботи судноплавних 

компаній полягає в тому, щоб при складанні планів поповнення та модернізації 

флоту враховувати особливості структури вантажопотоків на тих напрямках, де 

планується здійснювати перевезення. Разом з цим витрати на пальне становлять 

одну з основних статей витрат судноплавних компаній. Витрати пального 

напряму залежать від вибору швидкісного режиму руху суден, тому актуальними 

є дослідження вибору обґрунтованої швидкості руху суден та зменшення рівня 

споживання пального.  

Для подальших досліджень, що спрямовані на розробку більш досконалих 

методів оцінки ефективності експлуатації суден та обґрунтування оптимальних 

методів вибору неспеціалізованих суден з урахуванням можливості їх 

використання для транспортування НВВ, розглянемо експлуатацію суден-

балкерів на стратегічному довгостроковому рівні за умови експлуатації у 

прямому (наприклад, з України) та в зворотному напрямку (з південно-східної 

Азії).  

          При проведені аналізу доцільності фрахтування судна в тайм-чартер, 

необхідно обчислити значення ТСЕ̅̅ ̅̅ ̅̅   усередненого тайм-чартерного еквіваленту 

[120] для неспеціалізованого судна на декількох основних напрямках та 

порівняти їх з ринковими ставками тайм-чартеру для судна спеціалізованого 

типу для таких перевезень. Крім того необхідно визначити методи 

обґрунтування вибору неспеціалізованих суден та можливості їх експлуатації 

для транспортування НВВ шляхом розгляду декількох різних типів таких суден 

як за водотоннажністю так і за своїми техніко-експлуатаційними та вантажними 

характеристиками, які можуть бути доступними на ринку вільного тоннажу та 

застосовані для транспортування. Також в подальшому необхідно зробити 

порівняльний аналіз показників ефективності використання неспеціалізованих 

суден з показниками спеціалізованого судна. Оцінка ефективності роботи цих 

суден, може бути проаналізована зважаючи на те, що в одному напрямку вони 

будуть перевозити масові вантажі, а в зворотному – НВВ або штучні 
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нештабельовані вантажі.  

            Для фрахтування судна на умовах тайм-чартеру з перспективою його 

подальшого використання на зазначених напрямках перевезень, слід оцінити 

різницю між значенням ТСЕ̅̅ ̅̅ ̅̅   для кожного судна та поточним значенням ринкової 

ставки тайм-чартеру для суден аналогічного типу і обрати те судно, для якого ця 

різниця виявиться найбільшою. Втім, перш ніж робити остаточний висновок 

відносно доцільності фрахтування того чи іншого судна, варто провести 

додаткове дослідження з огляду на можливість експлуатації суден у режимі 

зменшених  швидкостей [123-125,129].  

          Дослідженню широкого кола проблем, що пов’язані з організацією 

морських перевезень, плануванням розвитку судноплавних компаній та  

економічним обґрунтуванням при проектуванні морських вантажних суден,  

присвячені роботи [130,131]. Залежність витрат палива від швидкості руху суден 

та проблема вибору оптимальної експлуатаційної швидкості суден були 

досліджені в роботах [133,134].  Розробці методів обґрунтування оптимальної 

швидкості руху суден-контейнеровозів присвячено роботи [129,135,136]. Роботи  

[115–117] присвячені дослідженню шляхів підвищення ефективності 

операційної фази проектів поповнення флоту судноплавних компаній з 

урахуванням можливості експлуатації суден на малих швидкостях. Оцінка 

ефективності роботи суден при їх подальшій експлуатації на умовах 

фрахтування на один рейс використовуючи показник тайм-чартерного 

еквіваленту (TCE)  вивчено у [137].    

           Доходи F, одержувані судном в середньому за рік, розраховуються за 

формулою: 

                                                        еF=ТСЕ T ,                                                 (3.24) 

де ТСЕ  – усереднений тайм-чартерний еквівалент, дол.; 

еT  – експлуатаційний період роботи судна впродовж року, доб; 
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         Швидкість судна - найважливіша експлуатаційна характеристика судна, що 

визначає його провізну спроможність і терміни доставки вантажів.  Швидкість 

залежить від потужності головного двигуна і обводів корпусу.  Вибір швидкості 

при проектуванні судна визначається тільки з урахуванням витрат палива 

головним двигуном, вантажопідйомності і вантажомісткості судна. Здавальна 

швидкість визначається на мірної лінії при роботі головного двигуна на повну 

потужність и вважаться максимальною. Технічна або паспортна швидкість 

встановлюється при роботі головного двигуна з потужністю, що становить 90% 

від максимальної потужності. Економічна швидкість - швидкість судна, при якій 

відбувається мінімальна витрата палива на одиницю шляху тобто одну милю. 

Зазвичай, ця швидкість складає 60-70% від технічної швидкості. 

Використовується в тому випадку, якщо судно має резерв часу для прибуття в 

порт призначення або в силу будь-яких обставин не має достатній запас палива 

[188].  

          Ефективність експлуатації суден на зменшених швидкостях (англ. slow 

steaming) обумовлена тим, що залежність витрат палива судном від швидкості є 

нелінійною. Деякі автори пропонують вважати витрати пального приблизно 

пропорційними третьому ступеню швидкості руху судна [139]. Але точний 

вигляд залежності витрат палива від швидкості судна може варіювати в 

залежності від конструкції судна, типу двигуна та поточного стану корпусу 

судна.  

           При зменшенні швидкості судна рівень споживання пального на тому ж 

відрізку шляху може скоротитися на 10-15%. Отже зниження швидкості ходу 

дозволяє суттєво скоротити експлуатаційні витрати судна. Однак, при виборі 

економічно доцільної швидкості судна слід враховувати, що надмірне зниження 

швидкості може призвести до суттєвого зменшення кількості рейсів за рік і, як 

наслідок, до зменшення річних доходів від фрахту. Тому практично важливим та 

актуальним питанням є проблема обґрунтування такої швидкості руху судна, при 
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якій буде забезпечуватися баланс між економією палива та прибутком від 

експлуатації судна.  

          Зазвичай при оцінці показників ефективності експлуатації суден всі 

розрахунки проводяться за умови, що у відкритому морі судна рухаються на 

паспортній швидкості. Метод, що запропонована в пункті даного розділу, 

полягає в тому, щоб при оцінці показників експлуатації неспеціалізованих суден, 

які використовуються для транспортування НВВ, розраховувати усереднене 

значення тайм-чартерного еквіваленту з урахуванням різних умов експлуатації 

суден (швидкість, навігаційні умови та т.п.). 

Таким чином вибір кращого судна здійснюються на підставі порівняння 

залежностей показників експлуатації суден від швидкості руху суден.  

          В табл. 3.15 – 3.19 для обраних суден представлені результати розрахунків 

значень ТСЕ та F при різних значеннях швидкості для прийнятого еT 350 діб. 

 

Таблиця 3.15 - Усереднене значення ТСЕ і середнього прибутку для Судна1 при 

різних значеннях швидкості 

Швидкість 

руху судна, 

вузл. 

Середній 

ходовий час 

в одному 

напрямку, 

діб 

Середній 

загальний 

час рейсу, 

діб 

Середнє 

значення 

ТСЕ, 

дол./добу 

Середній 

прибуток 

F без 

врахування 

постійних 

витрат, 

дол./рік 

5,0 67,7 141,7  2402,2 840770 

5,5 61,6 129,5 2646,3 926205 

6,0 56,5 119,4 2876,5 1006775 

6,5 52,3 110,9 3091,5 1082025 

7,0 48,6 103,6 3290,3 1151605 

7,5 45,4 97,2 3471,4 1214990 

8,0 42,7 91,7 3633,6 1271760 

8,5 40,2 86,8 3775,6 1321460 

9,0 38,0 82,4 3896,1 1363635 

9,5 36,1 78,5 3993,7 1397795 
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Продовження табл. 3.15 

10,0 34,3 75,0 4067,1 1423485 

10,5 32,7 71,8 4114,8 1440180 

11,0 31,3 68,9 4135,6 1447460 

11,5 30,0 66,3 4127,9 1444765 

12,0 28,8 63,9 4090,4 1431640 

12,5 27,7 61,7 4021,6 1407560 

13,0 26,6 59,6 3920,2 1372070 

 

 

Таблиця 3.16 – Усереднене значення ТСЕ і середнього прибутку для Судна2 

при різних значеннях швидкості 

Швидкість 

руху судна, 

вузл. 

Середній 

ходовий час 

в одному 

напрямку, 

діб 

Середній 

загальний 

час рейсу, 

діб 

Середнє 

значення 

ТСЕ, 

дол./добу 

Середній 

прибуток 

F без 

врахування 

постійних 

витрат, 

дол./рік 

5,0 67,7 153,5 4623,1 1618085 

5,5 61,6 141,4 5041,5 1764525 

6,0 56,5 131,3 5427,5 1899625 

6,5 52,3 122,8 5777,3 2022055 

7,0 48,6 115,4 6086,2 2130170 

7,5 45,4 109,1 6349,4 2222290 

8,0 42,7 103,5 6561,2 2296420 

8,5 40,2 98,6 6715,7 2350495 

9,0 38,0 94,3 6806,3 2382205 

9,5 36,1 90,4 6826,1 2389135 

10,0 34,3 86,9 6767,4 2368590 

10,5 32,7 83,7 6622,3 2317805 

11,0 31,3 80,8 6382,2 2233770 
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Таблиця 3.17 - Усереднене значення ТСЕ і середнього прибутку для Судна3 при 

різних значеннях швидкості 

Швидкість 

руху судна, 

вузл. 

Середній 

ходовий час 

в одному 

напрямку, 

діб 

Середній 

загальний 

час рейсу, 

діб 

Середнє 

значення 

ТСЕ, 

дол./добу 

Середній 

прибуток 

F без 

врахування 

постійних 

витрат, 

дол./рік 

5,0 67,7 162,3 5485,3 1919855 

5,5 61,6 150,2 5944,7 2080645 

6,0 56,5 140,1 6367,2 2228520 

6,5 52,3 131,6 6751,6 2363060 

7,0 48,6 124,2 7097,0 2483950 

7,5 45,4 117,9 7402,0 2590700 

8,0 42,7 112,3 7665,5 2682925 

8,5 40,2 107,4 7886,1 2760135 

9,0 38,0 103,1 8062,6 2821910 

9,5 36,1 99,2 8193,5 2867725 

10,0 34,3 95,7 8277,6 2897160 

10,5 32,7 92,5 8313,4 2909690 

11,0 31,3 89,6 8299,5 2904825 

11,5 30,0 87,0 8234,5 2882075 

12,0 28,8 84,6 8117,0 2840950 

 

 

Таблиця 3.18 - Усереднене значення ТСЕ і середнього прибутку для Судна4 при 

різних значеннях швидкості 

Швидкість 

руху судна, 

вузл. 

Середній 

ходовий час в 

одному 

напрямку, діб 

Середній 

загальний 

час рейсу, 

діб 

Середнє 

значення 

ТСЕ, 

дол./добу 

Середній 

прибуток 

F без 

врахування 

постійних 

витрат, 

дол./рік 

5,0 67,7 173,7 5847,1 2046485 

5,5 61,6 161,6 6295,0 2203250 
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Продовження табл. 3.18 

6,0 56,5 151,5 6699,7 2344895 

6,5 52,3 143,0 7061,4 2471490 

7,0 48,6 135,6 7380,2 2583070 

7,5 45,4 129,3 7656,2 2679670 

8,0 42,7 123,7 7889,5 2761325 

8,5 40,2 118,8 8080,1 2828035 

9,0 38,0 114,5 8227,9 2879765 

9,5 36,1 110,6 8332,8 2916480 

10,0 34,3 107,1 8394,7 2938145 

10,5 32,7 103,9 8413,5 2944725 

11,0 31,3 101,0 8388,9 2936115 

11,5 30,0 98,4 8320,8 2912280 

12,0 28,8 96,0 8208,9 2873115 

12,5 27,7 93,7 8053,0 2818550 

13,0 26,6 91,7 7852,8 2748480 

 

 

Таблиця 3.19 - Усереднене значення ТСЕ і середнього прибутку для Судна5 при 

різних значеннях швидкості 

Швидкість 

руху судна, 

вузл. 

Середній 

ходовий час 

в одному 

напрямку, 

діб 

Середній 

загальний 

час рейсу, 

діб 

Середнє 

значення 

ТСЕ, 

дол./добу 

Середній 

прибуток 

F без 

врахування 

постійних 

витрат, 

дол./рік 

5,0 67,7 83,2 8759,1 3065685 

5,5 61,6 77,1 9419,2 3296720 

6,0 56,5 72,1 10022,3 3507805 

6,5 52,3 67,8 10570,0 3699500 

7,0 48,6 64,1 11064,0 3872400 

7,5 45,4 61,0 11505,8 4027030 

8,0 42,7 58,2 11896,9 4163915 
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Продовження табл. 3.19 

8,5 40,2 55,7 12238,7 4283545 

9,0 38,0 53,6 12532,6 4386410 

9,5 36,1 51,6 12779,7 4472895 

10,0 34,3 49,8 12981,4 4543490 

10,5 32,7 48,3 13138,7 4598545 

11,0 31,3 46,8 13252,8 4638480 

11,5 30,0 45,5 13324,7 4663645 

12,0 28,8 44,3 13355,3 4674355 

12,5 27,7 43,2 13345,7 4670995 

13,0 26,6 42,2 13296,7 4653845 

13,5 25,7 41,2 13209,1 4623185 

14,0 24,8 40,3 13083,9 4579365 

14,5 24,0 39,5 12921,6 4522560 

15,0 23,2 38,7 12723,2 4453120 

                   

 

Рисунок 3.13– Залежність середнього прибутку від швидкості для суден, що 

розглядаються 
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 На рис. 3.20, помітно, що значення F для Судна 1 дуже сильно 

поступаються значенням F для всіх розглянутих суден,  при будь-якому виборі 

швидкісного режиму. Судно5 дозволяє отримувати значно більший фрахт,  

          Зазвичай при перевезенні навалювальних та НВВ тривалість рейсу не є 

ключовим фактором. Але в деяких випадках час доставки вантажу має значення. 

В [60, 61, 191] запропоновано метод обґрунтування судна для придбання з 

урахуванням оптимального діапазону швидкості. Результати розрахунків за 

даним методом наведено на рис 3.14; 

 Якщо оцінювати спроможність розглянутих суден доставляти вантажі в 

максимально короткі терміни, то за цим критерієм Судно5 є безсуперечним 

лідером. Якщо його використовувати на максимальній швидкості, середня 

тривалість руху в один бік буде складати приблизно 22,5 доби. 

          Якщо брати до уваги лише показник NPV, то слід обрати Судно3 і 

використовувати його на швидкості приблизно 9 вузлів, при цьому середня 

тривалість рейсу буде довшою і становитиме 39 діб. Для того, щоб вибрати 

проект з більш збалансованими показниками середнього часу рейсу та 

загального значення NPV проекту, необхідно дослідити множину Парето. 

            На рис. 3.14 жирною лінією виділено множину оптимальних значень 

критеріїв задачі багатокритеріальної оптимізації. Решта точок, що не належать 

до цієї множений, не є оптимальними за принципом Парето, і отже, не становлять 

практичного інтересу для особи, що приймає рішення.  
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Рисунок 3.14 – Порівняння залежності показника NPV від середнього часу 

рейсу для розглянути суден [60,61,191] 

           

 При виборі судна також слід приділити увагу довжині діапазону 

швидкостей, на яких використання судна є оптимальним. Якщо використання 

судна є оптимальним в широкому діапазоні швидкостей, то суднохідна компанія 

в майбутньому може забезпечити додаткову гнучкість в узгодженні фрахтових 

ставок і строків доставки вантажів через можливість ефективної експлуатації 

суден на різних швидкостях, що є дуже важливим в умовах нестійкої 

кон’юнктури фрахтового ринку. 

         Даний підхід є актуальним для проектів експлуатації і придбання суден, але 

ж для більшості ситуацій саме оренда у тайм-чартер є основним засобом 

розширення виробничих можливостей судноплавних підприємств. Також у 

довгострокову періоді має місце експлуатація суден за довгостроковими 

фрахтовими контрактами, тому у якості основного показника ефективності 

роботи суден у даних ситуаціях використовується тайм-чартерний еквівалент та 

річний прибуток від експлуатації.  
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Рисунок  3.15 - Залежність річного прибутку від експлуатації без врахування 

постійних витрат або орендної ставки від швидкості на напрямку перевезень, 

що розглядається 

 

На рис. 3.16 наведені результати розрахунків річного прибутку для суден, 

що розглядаються, без та з урахуванням постійних (орендних) витрат. 

 

 

     Рисунок  3.16 - Залежність річного прибутку від експлуатації з урахуванням 

орендної ставки від швидкості на напрямку перевезень, що розглядається 
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Аналізуючи дуги, що відповідають обраним суднам, можна зробити 

висновок про те, що при зазначеній структурі вантажопотоків досить 

привабливим варіантом для транспортування НВВ виявляється фрахтування 

суховантажних суден типу міні-балкер дедвейтом до 10 тис. т. Суховантажні 

судна з дедвейтом більше ніж 10 тис. т. виявляються менш продуктивні тому 

вони не ефективні для освоєння вантажопотоку НВВ. А свою чергу суховантажні 

судна з дедвейтом менше ніж 10 тис. т. не надто ефективні для перевезень 

масових вантажів на великі відстані. Проведені дослідження також показали, що 

ефективність експлуатації суден суден-балкерів може бути суттєво покращена за 

рахунок обґрунтованого вибору швидкості руху суден. 

        Проведені розрахунки не враховували зміни умов експлуатації суден у 

довгостроковому періоді, але ж за річний період можливі різні умови 

експлуатації суден. Якщо планується використовувати судно на певному 

напрямку протягом року, то можуть бути визначені періоди часу протягом року 

з найбільш ймовірними погодними та навігаційними умовами. На базі 

зазначеного з’являється можливість визначення скорегованого значення   ТСЕ : 

 

                                                        

k

i i
i 1
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  ,                                  (3.25) 
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 ,                                           (3.26) 

де iТСЕ - ефективність експлуатації судна в i-их умовах, iα - частка часу в межах 

річного терміну з i-ими умовами; k - кількість умов експлуатації, які 

ідентифіковані як можливі для даного регіону, тобто: 

                                                            
i

i

T
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де iТ - загальний проміжок часу з i-ими умовами. Загальний – тобто сума періодів 

часу в межах річного періоду з i-ими умовами (визначається на базі статистики 

та попереднього досвіду роботи суден). 

        Для визначення річного прибутку треба оцінити еT . Як правило, 

приймається еT 350 діб. Тобто 15 діб – це час на проходження судном 

щорічного огляду та отримання річного сервісу (очищення корпусу та інші). Але 

ж на практиці мають місце ситуації, коли експлуатаційний час судна 

зменшується під впливом різних факторів та обставин, при цьому  ймовірності 

різних значень експлуатаційного періоду приймаються як відомі – тобто 

знайдені на базі статистиці або експертних оцінок. Таким чином: 
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                                         (3.28) 

e
j jT ,p  - відповідно, варіант експлуатаційного часу судна та ймовірність даного 

варіанту. 

          Таким чином, річний прибуток судна без врахування постійних витрат 

трансформується наступним чином: 

k m
e

i i j j
i 1 j=1

F ТСЕ α Т p .


  
    
     

                                    (3.29) 

 

Вибір кращого судна з точку зору економічної ефективності здійснюється на 

підставі:      

 

                                                       
 s
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де sF  - значення річного прибутку від експлуатації судна з множини S, що 

розглядається. Таким чином розроблено метод визначення судна для 

експлуатації з урахуванням різних умов експлуатації в рамках річного терміну. 

 

Висновки до третього розділу 

 

         Розроблено сукупність методів, які на різних рівнях забезпечують 

максимізацію ефективності експлуатації суден за рахунок оптимізації 

швидкісного режиму. Розроблено метод підвищення ефективності експлуатації 

судна за рахунок оптимізації швидкісного режиму при транспортуванні НВВ, 

який на відміну від існуючих підходів враховує структуру маршруту переходу 

судна, навігаційні умови і гідрометеорологічні сценарії протягом рейсу, що в 

комплексі забезпечує відповідність запропонованого методу реальним умовам 

експлуатації суден. Розрахунки підтвердили, що врахування впливу навігаційних 

умов і гідрометеорологічних сценаріїв на швидкісний режим судна дає 

достовірний результат, який відповідає логікі та практиці експлуатації суден. 

          В результаті аналізу техніко-експлуатаційних та вантажних характеристик 

суден щодо методу обґрунтування вибору типу судна з використанням 

спостережень швидкісного режиму, встановлено що прибутки від експлуатації 

суховантажних суден можуть перевищувати прибутки від експлуатації 

спеціалізованих суден. Проведені дослідження також показали, що ефективність 

експлуатації суден та ефективність проектів придбання суден-балкерів може 

бути суттєво покращена за рахунок обґрунтованого вибору швидкості руху 

суден. Отже, вибір того чи іншого судна насамперед залежить від того, на яких 

швидкісних режимах планується експлуатація цих суден. Експлуатація суден на 

зменшених швидкостях дозволяє досягти суттєвого зменшення рівня 

споживання пального і, як наслідок, зменшення експлуатаційних витрат але в 

умовах неоднорідної структури вантажопотоку використання балкерів великої 

тоннажності і спеціалізованих суден, призначених для транспортування НВВ, 
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може бути менш ефективним, ніж використання міні-балкерів 

вантажопідйомністю до 10 тис. т. На відміну від загальноприйнятої практики 

розрахунків, дані методи дозволяють робити обґрунтований вибір судна, 

зважаючи на специфіку вантажопотоку та вибір швидкісного режиму руху суден. 

 Розроблено метод оптимізації швидкісного режиму судна у процесі 

експлуатації при транспортування НВВ. На відміну від існуючих підходів 

пропонований метод оптимізації ефективності експлуатації судна за рахунок 

швидкісного режиму при транспортуванні НВВ враховує структуру переходу 

судна і різні навігаційні умови і погодні сценарії, що в комплексі забезпечує 

відповідність запропонованого методу реальним умовам експлуатації суден. 

Експериментальні розрахунки підтвердили практичне застосування і 

адекватність запропонованого методу оптимізації ефективності процесу 

експлуатації судна за рахунок зіставлення швидкісного режиму реальним 

процесам експлуатації. Також розрахунки підтвердили, що врахування впливу 

погодних умов на швидкісний режим судна дає достовірний результат, який 

відповідає логікі та практиці експлуатації суден. 

  Розроблено метод обґрунтування  вибору судна, враховуючі можливість 

його експлуатації для транспортування НВВ з урахуванням вибору 

оптимального швидкісного режиму. Даний метод дозволяє обґрунтовано 

приймати рішення щодо поповнення флоту компанії з перспективою 

використання судна як на вантажопотоках масових вантажів, так і для 

транспортування НВВ, що з одного боку, надає  можливості більш гнучкої 

тарифної політики на перевезення вантажів завдяки своїй здатності ефективно 

використовувати судна в діапазоні оптимальних швидкостей, що дуже важливо 

в нестабільних умовах ринку вантажних перевезень; з другого боку, дозволяє 

диверсифікувати комерційну експлуатацію суден-балкерів.            

         Результати дослідження, викладені у розділі, опубліковано в авторських 

роботах [33,60,61,158,191,192]. 
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ВИСНОВКИ 

 

 У дисертаційній роботі було вирішено актуальне наукове завдання, яке 

полягає у розробки теоретичних положень, методів та засобів, які спрямовано на 

забезпечення безпеки та ефективності експлуатації неспеціалізованих суден при 

транспортуванні НВВ. У результаті дослідження та вирішення комплексу 

завдань сформовані наступні висновки: 

1. Підсумовано, що розвиток світової економіки та промислового 

виробництва, демонструє тенденції сталого розвитку тому обсяги перевезень 

НВВ за допомогою морського транспорту у світовому масштабі мають щорічне 

зростання відповідно до збільшення об’єму замовлень, що окреслює коло 

актуальних але невирішених питань стосовно впровадження методів підвищення 

ефективності експлуатації та оптимального технічного використання засобів 

морського транспорту шляхом їх використання для транспортування НВВ. 

Результати порівняння актуальних практичних викликів, пов’язаних з 

експлуатацією неспеціалізованих суден при транспортуванні НВВ, з наявною 

теоретичною базою дозволили встановити необхідні для вирішення наукові 

завдання.  

2. Сформульовано теоретичні положення щодо забезпечення безпеки 

експлуатації судна на етапі вантажних операцій, які базуються на узагальнені 

практичного досвіду, вимог нормативних документів та існуючої теоретичною 

бази. Дані положення дозволяють з’ясувати низку специфічних особливостей що 

виникають у процесі завантаження НВВ та мають вплив на остійність судна, 

розміщення та закріплення НВВ з метою запобігання їх пошкоджень або втрати 

під час транспортування. 

Розроблено метод забезпечення безпеки експлуатації судна за рахунок 

визначення складу та послідовності технологічних операцій з завантаження, 

розміщення та закріплення негабаритних і великовагових вантажів на 

неспеціалізованих суднах з урахуванням конструктивних елементів і 
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особливостей судна та контролю за послідовністю втілення етапів вантажного 

плану для досягнення схеми оптимального розміщення НВВ. 

Сформовано метод вибору технологічних засобів обробки НВВ з 

урахуванням наявності суднових або берегових вантажних пристроїв та їх 

використання відповідно до маси вантажного місця, який дозволяє здійснити 

вибір методу обробки НВВ. 

3. За рахунок оцінки негативного впливу системи факторів на 

експлуатаційний стан судна: 

- ідентифіковано основні варіанти експлуатаційного стану судна в 

процесі транспортування негабаритних і великовагових вантажів (шість станів). 

- встановлено основні можливі негативні події в процесі завантаження 

/ транспортування / розвантаження негабаритних і великовагових вантажів, їх 

наслідки, а також вплив на той чи інший експлуатаційний стан судна. 

- встановлено і математично описано ланцюг формування ймовірності 

впливу негативних подій в рейсі судна, в процесі транспортування негабаритних 

і великовагових вантажів. 

Розроблено імітаційну модель зміни експлуатаційного стану судна у 

процесі транспортування НВВ. Взаємозв'язок даних станів ідентифікований і 

формалізований у вигляді моделі однорідного марківського процесу з 

дискретним часом, наявністю безповоротного стану (тобто з відсутністю 

властивості ергодичності).  Можливість застосування керуючих впливів, які 

впливають на матрицю перехідних ймовірностей, призводить до трансформації 

даного процесу в керований марківський процес (застосування напівмарківських 

процесів). 

Запропонована модель процесу дозволяє здійснювати експериментальні 

дослідження для різних початкових умов і визначати найбільш ймовірні зміни в 

експлуатаційному стані судна через задане число часових кроків. А це, в свою 

чергу, дає можливість для оцінки ризиків і прийняття рішень щодо 
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експлуатаційного стану судна в процесі транспортування НВВ у вигляді 

теоретичної основи. 

4.   Розроблено метод оптимізації швидкісного режиму судна у процесі 

експлуатації при транспортування НВВ. На відміну від існуючих підходів 

пропонований метод оптимізації ефективності експлуатації судна за рахунок 

швидкісного режиму при транспортуванні НВВ враховує структуру переходу 

судна і різні погодні сценарії, що в комплексі забезпечує відповідність 

запропонованого методу реальним умовам експлуатації суден. 

Експериментальні розрахунки підтвердили практичне застосування і 

адекватність запропонованого методу оптимізації ефективності процесу 

експлуатації судна за рахунок зіставлення швидкісного режиму реальним 

процесам експлуатації. Також розрахунки підтвердили, що врахування впливу 

погодних умов на швидкісний режим судна дає достовірний результат, який 

відповідає логікі та практиці експлуатації суден. 

5.  Розроблено метод обґрунтування вибору неспеціалізованого судна, 

враховуючі можливість його експлуатації для транспортування НВВ з 

урахуванням вибору оптимального швидкісного режиму. Даний метод дозволяє 

обґрунтовано приймати рішення щодо поповнення флоту компанії з 

перспективою використання судна як на вантажопотоках масових вантажів, так 

і для транспортування НВВ, що з одного боку, надає  можливості більш гнучкої 

цінової політики на перевезення вантажів завдяки своїй здатності ефективно 

працювати в діапазоні швидкостей, що дуже важливо в нестабільних умовах 

ринку вантажних перевезень; з другого боку, дозволяє диверсифікувати 

комерційну експлуатацію суден-балкерів. 
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