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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми. За останні десятки років поряд зі збільшенням темпів 

зростання світової економіки, особливий розвиток отримали окремі галузі 
промисловості пов'язані з видобутком корисних копалин, обробним 
виробництвом та енергетикою. Оптимізація та удосконалення виробничих ліній 
та процесів, модернізація, реконструкція і ремонт промислових об’єктів, 
капітальне будівництво об'єктів виробничого і невиробничого призначення на 
підприємствах та впровадження новітніх технологій неможливо без використання 
спеціального обладнання, устаткування, машин та механізмів, що складають 
негабаритні та великовагові вантажі (НВВ). У зв'язку з цим, особливої 
актуальності набули питання в області міжнародних транспортувань НВВ, що 
мають істотну відмінність за своїми фізичними властивостями від основної маси 
вантажів, що транспортуються. 

Морський транспорт відіграє важливу роль у обсягах провізної роботи НВВ, 
на нього припадає 62% світового вантажообігу, він обслуговує близько 4/5 всієї 
міжнародної торгівлі та насамперед долає географічні перешкоди між 
відправником і отримувачем вантажу. Сучасні багатоцільові спеціалізовані судна, 
які мають відповідні вантажні засоби, достатню швидкість та технічну здатність 
до перевезення НВВ, водночас відрізняються високими тарифними ставками та 
жорсткими лінійними умовами. У таких обставинах цілком оправданим, з точки 
зору економічної ефективності, може бути експлуатація таких суден як балкери та 
інші суховантажі, тобто неспеціалізованих суден (НС) у контексті перевезень 
НВВ.   
           Розгляду теоретичних і методологічних основ в області експлуатації 
рухомого складу, оптимального використання транспортних засобів, 
удосконалення технологій, а також розвитку технічних і технологічних схем 
процесу транспортування НВВ на різних видах транспорту присвятили свої праці 
такі вчені, як: В.К. Козирєв, В.А. Поздняков, Л.А. Чернишова, Т.К. Аміров, Д. 
Бенсон, Д. Уайтхед, Н.А. Троїцька, А.А. Смєхов, А.Д. Малов, А.М. Островський, 
Д.І. Данилов, В.В. Білецький, О.Д. Бунін, В.В. Козляков, А.Н. Матовніков, Р.Х. 
Имаметдінов та інші. Проте необхідно зауважити, що результати проведених 
досліджень відображають не повною мірою специфіку експлуатації засобів 
морського транспорту та не надають інструменти для забезпечення їх безпеки та 
ефективності. Тому необхідними є розробки теоретичних засад, моделей та 
методів ефективної експлуатації НС при транспортуванні НВВ та забезпечення 
безпеки їх функціонування в різних умовах експлуатації.  

Зв’язок наукової роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Наукове дослідження виконувалося відповідно до національних та міжнародних 
положень: Розпорядження КМУ №430-р від 30.05.2018 р. «Про схвалення 
Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року»; статті 3 
Закону України №2519-VI від 09.09.2010 р. «Про пріоритетні напрями розвитку 
науки ї техніки»; Указу Президента України №5/2015 від 12.01.2015 р. Про 
Стратегію сталого розвитку «Україна-2020»; Постанови КМУ №942 від 
06.09.2016 р. «Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів 
наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 року»; 
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Постанови КМУ №1307 від 07.10.2009 р. «Про затвердження Морської доктрини 
України на період до 2035 року»; Розпорядження КМУ №548-р від 25.04.2019 р. 
«Про затвердження Стратегії розвитку морських портів України на період до 2038 
року»; Наказу Міністерства інфраструктури України №403 від 16.06.2020 р. «Про 
затвердження Змін до Стратегічного плану розвитку на період до 2020 року 
державного підприємства «Адміністрація морських портів України». 

Дисертаційна робота підготовлена на кафедрі «Експлуатація флоту і 
технологія морських перевезень» Одеського національного морського 
університету відповідно до плану наукових досліджень кафедри та темами: 
«Організація та управління роботою пасажирського та вантажного флотів на 
міжнародному ринку транспортних послуг (номер держреєстрації 0109U003246), 
«Організація транспортного процесу та управління роботою флоту на 
міжнародному ринку транспортних послуг в умовах глобалізації міжнародного 
судноплавства» (номер держреєстрації 0112U001850), «Організація 
транспортного процесу та управляння роботою флоту на ринку міжнародного 
судноплавства» (номер держреєстрації 0115U003601), «Проблеми розвитку 
морського транспорту і туризму» (номер держреєстрації 0118U004692).   
          Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є підвищення 
ефективності та забезпечення безпеки експлуатації неспеціалізованих суден при 
транспортуванні негабаритних і великовагових вантажів на базі розробки та 
впровадження відповідних теоретичних засад. 
           Для досягнення мети в роботі поставлено  та вирішено такі завдання: 

1. Встановити участь, специфіку та основні практичні проблеми 
використання морського транспорту в системі міжнародних перевезень НВВ. 

2. Розробити метод поетапного забезпечення безпеки процесу 
експлуатації судна під час вантажних операцій з НВВ з урахуванням їх 
масогабаритних параметрів та способу розміщення і кріплення. 

3. Розробити засоби прогнозування та корегування експлуатаційного 
стану судна у процесі транспортування НВВ. 

4. Розробити метод підвищення ефективності експлуатації НС при 
транспортуванні НВВ на базі оптимального швидкісного режиму з врахуванням 
навігаційних умов і погодних сценаріїв на маршруті переходу.  

5. Розробити метод обґрунтування вибору судна для експлуатації на 
перевезеннях масових вантажів та транспортуванні НВВ, з урахуванням 
визначення діапазону оптимальних швидкостей.   

Об’єктом дослідження є експлуатація неспеціалізованих суден при 
транспортуванні негабаритних і великовагових вантажів. 

Предметом дослідження є засоби і методи підвищення ефективності та 
забезпечення безпеки експлуатації неспеціалізованих суден  

Методи дослідження. Дослідження проведено у відповідності до принципів 
системної методології, методів аналізу та синтезу, загальної теорії систем. 
Основними методами дослідження є принципи і загальнонаукові методи: 
узагальнення і комплексний, логічного і ситуаційного аналізу. Для вирішення 
завдань застосовувалися методи експертних оцінок, функціонального аналізу, теорії 
ймовірності, багатокритеріальної оптимізації, статистики, теорії марківських 
процесів. 
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  Наукова новизна одержаних результатів полягає у формуванні 
теоретичного базису у вигляді методів та засобів, науково-практичних рекомендацій 
щодо ефективної та безпечної експлуатації неспеціалізованих суден при 
транспортування негабаритних і великовагових вантажів, а саме:   

   вперше: 
- розроблено метод ймовірнісної оцінки ланцюгового впливу негативних подій 

на безпечну експлуатацію судна з урахуванням їх декомпозиції за періодом 
експлуатації (вантажні операції, перевезення), що дозволяє з урахуванням специфіки 
вантажу, портового терміналу, навігаційних та гідрометеорологічних умов на 
маршруті переходу та стану судна на момент початку рейсу зробити висновок щодо 
безпеки судна під час експлуатації у даному рейсі; 

- розроблено імітаційну модель, яка формалізує зміни у експлуатаційному 
стані судна, як марківський процес прийняття рішень, що дозволяє прогнозувати 
стан судна та корегувати його на базі встановленого комплексу протидій негативним 
подіям під час рейсу;  

- розроблено метод обґрунтування вибору неспеціалізованого судна для 
транспортування негабаритних і великовагових вантажів, використовуючи аналіз 
показників ефективності та експлуатації суден у діапазоні оптимальних швидкостей; 

Удосконалено та набуло подальшого розвитку: 
        -  метод підвищення ефективності експлуатації неспеціалізованих суден при 
транспортуванні негабаритних і великовагових вантажів на базі оптимізації 
швидкісного режиму з урахуванням особливостей ділянок маршруту переходу судна 
та множини сценаріїв погодних та навігаційних умов рейсу, що у комплексі 
забезпечують закономірність результатів реальним умовам експлуатації суден на 
відміну від існуючих підходів;   

- метод забезпечення безпеки експлуатації судна за рахунок визначення складу 
та послідовності технологічних операцій з завантаження, розміщення та закріплення 
негабаритних і великовагових вантажів що дозволяє поглибити теоретичну базу в 
частині безпеки перевезень з урахуванням специфіки вантажів та неспеціалізованих 
суден; 

- метод вибору технологічних засобів обробки негабаритних і великовагових 
вантажів з урахуванням наявності суднових або берегових вантажних пристроїв та 
їх використання відповідно до маси вантажного місця, що розвиває теоретичну базу 
формування технологічних процесів обробки суден у портах в частини поєднання 
особливостей неспеціалізованих суден та негабаритних і великовагових вантажів. 

  Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 
теоретичні та методичні положення дисертаційної роботи доведено до рівня 
конкретних методик та практичних рекомендацій щодо забезпечення безпеки та 
ефективної експлуатації НС при транспортуванні НВВ. 

  Запропоновані в дисертації результати дозволяють отримати на 
практиці: 
           - можливість прийняття обґрунтованих рішень на етапі планування 
транспортування НВВ та мінімізацію факторів негативного впливу на безпеку 
експлуатації НС, шляхом врахування специфіки вантажних операцій та 
безпосередньо при транспортуванні таких вантажів у різних погодних умовах; 
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          -  підвищення ефективності експлуатації суден при транспортуванні НВВ  
завдяки оптимізації швидкісного режиму суден на різних ділянках маршруту з 
урахуванням транспортних властивостей НВВ і прив'язкою до специфіки 
погодних умов та обмежень, пов’язаних з особливостями ділянок у процесі 
транспортування; 
           -  обґрунтування вибору НС для транспортувань НВВ у довгостроковому 
терміну на основі порівняльного аналізу техніко-експлуатаційних і вантажних 
характеристик та економічних показників судна за рахунок визначення 
оптимального швидкісного режиму. 
           -  визначення комплексу умов забезпечення безпечної обробки судна у 
портах, способів розміщення та закріплення НВВ на НС. 

Матеріали дисертаційної роботи прийняті до використання та пройшли 
експериментальну перевірку у компаніях: 

– China Marine Surveyors and Consultants company, Shanghai; 
– OOO «Lema Cargo Service, Ukraine»;  
– ТОВ «Чорноморський рибний порт» Контейнерний термінал. 
– China Marine Shipping Agency Liaoning Co., Ltd. 
Результати дисертаційного дослідження також використовуються в 

навчальному процесі Одеського національного морського університету МОН 
України при підготовці навчально-методичних матеріалів по дисциплінам: 
«Технологія морських перевезень», «Експлуатація спеціалізованих суден» для 
студентів спеціальностей 271 – Річковий та морський транспорт, 275 – 
Транспортні технології. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 
виконаною науковою працею, у якій викладено авторський підхід до розроблення 
теоретичних та методичних положень щодо підвищення ефективності 
експлуатації НС при транспортуванні НВВ. З наукових публікацій, виданих у 
співавторстві, особистий внесок автора полягає в наступному: у роботах [1, 25] 
здобувачу належить методичний підхід до забезпечення технологічного процесу 
завантаження НВВ, включаючи формалізацію методу завантаження з 
урахуванням маси вантажного місця; у роботі [2] здобувачу належить 
характеристика впливу обсягів світової торгівлі на сучасний стан процесу 
перевезень НВВ та стратегії їх розвитку; у роботах [6, 7, 8] здобувачу належить 
формалізований опис і проведення досліджень щодо методики обґрунтування 
вибору НС для перевезень НВВ з використанням розрахунків тайм-чартерного 
еквівалента, оцінки проектів поповнення флоту суднохідної компанії та 
дослідження показників ефективності експлуатації НС у оптимальному 
швидкісному режимі. У роботі [11] автором запропоновано імітаційну модель, яка 
формалізує зміни у експлуатаційному стані судна. 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні та практичні 
результати дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на 
міжнародних і вітчизняних науково-практичних конференціях 
(Интеллектуальный потенциал XXI века-2018, Наука та іновації-2019: теорія, 
методологія та практика, The results of scientific mind’s development: 2019 та інші). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 26 наукових праць, 
у тому числі 1 монографію, 11 статей у наукових фахових виданнях 
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рекомендованих МОН України, 5 статей які індексуються в міжнародних 
наукометричних базах даних Index Copernicus, Google Scholar, з яких 1 публікація 
у виданні, яке включено до міжнародних наукометричних баз даних SCOPUS, 9 
публікацій за матеріалами конференцій.  

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 
розділів, висновків, списку використаних джерел (200 найменувань на 23 
сторінках) та 5 додатків (на 5 сторінках).  Обсяг основного тексту дисертаційної 
роботи становить 172 сторінки, на яких представлено 81 рисунок та 31 таблиця.      

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
          У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження та розглянуто 
зв'язок з науковими програмами, планами, темами. Сформульовано мету і 
завдання дослідження, визначено об’єкт, предмет і методи дослідження. 
Розкрито наукову новизну і практичне значення одержаних результатів. Подано 
інформацію про апробацію результатів дослідження та структуру роботи. 
        У першому розділі «Участь морського транспорту у системі перевезень 

негабаритних і великовагових вантажів» проаналізовано сучасний стан та 
обсяги перевезень НВВ за допомогою водного транспорту в світовому та 
національному масштабах, перспективи їх розвитку, основи організації процесу 
транспортування НВВ, досліджено класифікацію НВВ за видами транспорту, 
технології їх перевезення та транспортні характеристики. Розглянуто 
особливості організації процесу транспортування НВВ за допомогою суміжних 
видів транспорту та порівняно з процесом транспортування на морському 
транспорті. Досліджено класифікацію суден транспортного флоту з точки зору 
ступеню пристосованості до процесу транспортування НВВ, специфіку і 
особливості використання спеціалізованих суден та можливості експлуатації НС 
для транспортування НВВ. Аналіз публікацій дозволив встановити комплекс 
актуальних але невирішених питань, пов’язаних з експлуатацією НС при 
транспортуванні НВВ, які розглянуті у якості основних наукових завдань 
дисертаційного дослідження (рис. 1). 

        У другому розділі «Забезпечення безпеки експлуатації неспеціалізованих 
суден при транспортуванні негабаритних і великовагових вантажів» 
встановлено і охарактеризовано специфіку вантажних операцій з НВВ що 
дозволяє визначати технологію обробки НВВ в залежності від їх транспортних 
характеристик. Розроблено концептуальну модель вибору способу завантаження 
залежно від маси негабаритного вантажного місця. Визначено склад і 
послідовність етапів прийняття рішень щодо завантаження НВВ з врахуванням 
вимог щодо розміщення НВВ, відповідність яким забезпечує безпеку процесу 
експлуатації судна при транспортуванні НВВ. Розроблено метод оцінки 
можливого негативного впливу системи факторів на експлуатаційний стан судна 
при транспортуванні НВВ. Ідентифіковано основні варіанти експлуатаційного 
стану судна в процесі транспортування НВВ та розроблено імітаційну модель 
переходу судна зі стану в стан. 
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Рисунок 1 – Основні завдання та напрямки їх вирішення у процесі експлуатації 
НС при транспортуванні НВВ  

 
Транспортування НВВ на морських суднах пов'язане з вирішенням ряду 

проблем, які значною мірою залежать від типу та призначення судна виділеного 
під транспортування такого вантажу, окрім ряду проблем що носять загальний 
характер для всіх типів суден. Це в першу чергу відноситься до розробки та 
планування рейсу, визначення технології завантаження та вивантаження, 
розрахунку міцності суднових конструкцій, плану розміщення вантажів на судні, 
використання опор та сепарації а також розрахунку міцності засобів кріплення. 
Серед головних і ключових моментів, які зумовлюють експлуатаційній стан судна 
та забезпечують безпеку процесу транспортування є контроль остійності та 
посадки судна, контроль за станом розміщення та системами кріплення вантажу, 
як під час вантажних операцій так і під час морського переходу судна. 

На базі узагальнення практичного досвіду, вимог нормативних документів, 
умов забезпечення морехідного стану судна була розроблена концептуальна 
модель (рис.2), яка враховує, в тому числі, склад і послідовність етапів 
завантаження НВВ.  

Експлуатація суховантажних суден при транспортуванні НВВ, на відміну 
від їх використання для перевезень традиційних масових вантажів, 
характеризується більш значущою залежністю експлуатаційного стану судна в 
рейсі від стану вантажу: в контексті його розміщення на судні, дотримання певних 
норм і правил при завантаженні (включаючи навантаження на палубу і корпус 
судна), а також стану кріпильних систем і матеріалів та їх розташування, що 
забезпечують стійкість вантажу під час рейсу. 
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Рисунок 2 – Концептуальна модель завантаження та розміщення НВВ  
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Негативний вплив різноманітних факторів на експлуатаційний стан судна, 

точніше, ймовірність цього впливу, в рази збільшується саме для даного типу 

транспортування. Сукупність факторів різної природи може привести до появи 

випадкових подій, які потенційно несуть певну небезпеку для експлуатаційного 

стану судна: iА ( i 1,n ) – в процесі завантаження; kC ( k 1,K )  – в процесі 

транспортування; lE ( l 1,L ) – в процесі вивантаження. Ймовірності зазначених 

подій: iР( А ),i 1,n; kР(C ),k 1,K ; lР( E ),l 1,L.   Якщо вважати, що дані 

події - це всі негативні події, які можуть відбуватися в процесі завантаження / 

транспортування / вивантаження, а також, що ці події є незалежними і спільними, 

то вони утворюють повну групу, а, отже: 
n K L

i k l
i 1 k 1 l 1

Р( А ) Р( C ) Р( E ) 1.
  

                                   (1) 

Нести «потенційну небезпеку» означає, що загроза експлуатаційному стану 

судна може бути прихованою і проявитися лише через певний час. Наприклад, 

тиск надмірної ваги вантажу на палубу може привести до негативних наслідків 

для експлуатаційного стану судна, безпосередньо у процесі транспортування, у 

поєднанні з впливом несприятливих погодних умов або навіть без них. В іншому 

випадку, ці наслідки можуть навіть виявитися після вивантаження вантажу, або 

не проявитися взагалі - наприклад, не дивлячись на перевищення лімітів на 

палубне навантаження, негативних наслідків для судна після вивантаження не 

було виявлено (місцева міцність перевищена, але були відсутні наступні події, 

здатні створити деформацію, руйнування і т.п.). 

На ґрунті узагальнення практичного досвіду транспортування НВВ за 

допомогою суден-балкерів (тобто суден, які не є спеціалізованими для даного 

типу перевезень), ідентифіковані безлічі подій, що розглядаються як множини для 

етапів перевезення: iА ( i 1,n ) – в процесі завантаження і   kC ( k 1,K )  – в 

процесі транспортування, а також їх наслідки для експлуатаційного стану 

iВ ( i 1,n )  и kD ( k 1,K ) . В даному випадку події lE ( l 1,L ) – в процесі 

вивантаження прийнято ідентичними подіям в процесі завантаження, так само як 

і їх наслідки. 

Для оцінки можливого негативного впливу сукупності факторів 

випадкового характеру на експлуатаційний стан судна розроблено метод, 

концепція якого наведена на рис. 3. Отже, в результаті настання подій iА ( i 1,n )  

можуть з'явитися випадкові події iВ ( i 1,n ) або не з'явитися, тобто мають місце 

події iВ ( i 1,n ) . В даному дослідженні припущено, що кожному iА ( i 1,n )  

відповідає тільки одна подія iВ ( i 1,n )  з урахуванням їх агрегованого розгляду. 

Декомпозиція та деталізація iА ( i 1,n )  и iВ ( i 1,n )  дозволила 

розглянути і дослідити більш складні взаємозв'язки, наприклад, коли подія 

iВ ( i 1,n )  може проявитися тільки за умови одночасного настання декількох 
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подій iА ( i 1,n )  тощо. Крім того, дані події iА ( i 1,n )  можуть відбуватися 

одночасно, отже, можливе настання події 
n

i
i 1

А


 і, як наслідок події 
n

i
i 1

В


.   

 

 
 

Рисунок 3 – Концептуальна модель впливу сукупності факторів на 

експлуатаційний стан судна в процесі транспортування НВВ  

 

Слід також зазначити, що, згідно з практикою судноплавства та експлуатації 

суден, деякі наслідки подій iА ( i 1,n )  можуть проявитися, в процесі 

транспортування (морського переходу між портами), деякі наслідки, наприклад, 
n'

i
i 1

В


 можуть проявитися відразу, в процесі завантаження, а деякі, наприклад,

n

i
i n' 1

В
 

 в процесі транспортування. Так як події iВ ( i 1,n )  залежать від 

iА ( i 1,n ) , то ймовірність подій iВ ( i 1,n )  - це ймовірності цих подій за умови, 

що iА ( i 1,n )  відбулося, тобто умовні ймовірності - 
iА iР ( В ),i 1,n . 
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Відповідно, імовірність подій iВ ( i 1,n ) : 

i iА i А iР ( В ) 1 Р ( В ),i 1,n.                                           (2) 

Аналогічно ймовірності негативних наслідків kD ( k 1,K )  і lF ( l 1,L ) : 

kC kР ( D ),k 1,K  и 
lE lР ( F ),l 1,L . Отже, ймовірність настання подій, що 

загрожують експлуатаційному стану судна в процесі транспортування НВВ: 

i k l

n K L

i А i k C k l E l
i 1 k 1 l 1

P( A ) Р ( В ) P( C ) Р ( D ) P( E ) Р ( F ).
  

                 (3) 

Прояв тих чи інших розглянутих вище негативних наслідків подій, що 

несуть потенційну загрозу експлуатаційному стану судна, обумовлює один з 

множини можливих експлуатаційних станів судна (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Вплив наслідків негативних подій на експлуатаційний стан судна 

  

 Для ідентифікації експлуатаційних станів судна, стан досліджуваного 

об'єкта - судна в процесі транспортування - може бути представлений як стан 

сукупності двох об'єктів «судно-вантаж». Підсумковий експлуатаційний стан 

судна в процесі транспортування формується саме з урахуванням різних подій, 

пов'язаних безпосередньо з судном (наприклад, відмова технічних систем) або з 

вантажем (його зміщення, негативний вплив на палубне обладнання тощо). Для 

ідентифікації основних станів досліджуваного об'єкта «судно-вантаж» здійснено 

декомпозицію зазначеного стану на два варіанти («в нормі», «наявність проблем») 

за трьома компонентами: «морехідні якості судна», «технічний стан судна», 

«вантаж та системи кріплення». Такий підхід визначається, перш за все, 

специфікою експлуатації суден при транспортуванні НВВ, що проявляється, 

наприклад, в особливостях розміщення і кріплення вантажу на судні, що 
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відповідно, може призводити до певних порушень, як під час процесу 

завантаження на судно, так і порушення «цілісності» системи «судно-вантаж» в 

процесі транспортування. Позитивна ( «в нормі» - 1) і негативна ( «наявність 

проблем» - 0) оцінка кожної компоненти формує наступну класифікацію основних 

варіантів стану судна. Узагальнення практичного досвіду і логіка взаємозв'язку 

негативних впливів на експлуатаційний стан судна дозволила отримати 

взаємозв'язок подій і станів, який наведено у табл.1. 

 

Таблиця 1 - Класифікація основних експлуатаційних станів судна при 

транспортуванні НВВ 

Стан 

Морехід

ні якості 

судна 

Технічни

й стан 

судна 

Вантаж та 

системи  

кріплення  

Опис стану 
Події 

впливу 

S1 1 1 1 
Задовільні умови експлуатації та 

нормальний стан судна 

- 

S2 1 1 0 Пошкодження або/і втрата вантажу 
B1,B5, 

B9; 

S3 1 0 0 

Пошкодження та втрата вантажу, 

пошкодження структурних елементів 

набору судна та палубного обладнання 

D1-D3,D6, 

D11 

S4 1 0 1 

Пошкодження структурних елементів 

набору судна та палубного обладнання 

внаслідок зсуву/зміщення 

вантажу/руйнування систем кріплення 

B1,B5; 

S5 0 1 1 

Поява небезпечного крену, 

погіршення/втрата остійності судна 

внаслідок зсуву/зміщення вантажу 

D1,D2, 

D6, D11 

S6 0 0 0 
Незадовільний умови експлуатації та 

аварійний стан судна 
B1-B5,B8; 

 

Незважаючи на те, що в результаті ідентифікації ймовірностей впливу 

окремих подій представляється можливим оцінити ймовірність негативного 

впливу безлічі подій, які обумовлюють той чи інший експлуатаційний стан судна 

в процесі транспортування НВВ, проте, дані певного стану формуються у вигляді 

взаємопов'язаних переходів, що має бути також досліджено на базі моделювання 

даного процесу - переходу експлуатаційного стану судна від одного до іншого. 

Перехід системи «судно-вантаж» з одного стану в інший в процесі 

виконання рейсу здійснюється під впливом безлічі випадкових факторів, таких як: 

погодні умови, «людський фактор», стан судна на момент початку рейсу, якість 

та кількість кріпильних матеріалів тощо. Таким чином, виконуються необхідні 

умови для ідентифікації даного процесу зміни експлуатаційного стану судна при 

транспортуванні НВВ як марківського. Граф станів і переходів досліджуваного 

об'єкта представлений на рис. 5. 

Відзначимо що, задовільний морехідний стан судна S1 є поворотним 

станом, так як до нього судно може повернутися, наприклад, в результаті 

нормалізації погодних умов навіть при попередньому впливі негативних 

чинників. При цьому стан S6 є поглинаючим. А це означає, що розглянутий 

марківський ланцюг не володіє ергодичною властивістю. 
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Рисунок 5 - Граф переходів експлуатаційних станів судна у процесі 

транспортування НВВ 

 

Для марківського процесу потрібно завдання початкових ймовірностей 

1 2 3 4 5 6р (0 ), р (0 ), р (0 ), р (0 ), р (0 ), р (0 )  знаходження даної системи «судно-

вантаж» в початковий момент часу t 0 .  Даним моментом часу ( t 0 ) є вихід 

судна з порту завантаження. По суті, початкові ймовірності оцінюють те, як 

впливає безліч випадкових факторів при завантаженні судна і стан самого судна 

до початку завантаження. Таким чином, початковий стан системи «судно-

вантаж», який і формує початковий експлуатаційний стан судна в даному рейсі, 

визначається на ґрунті аналізу можливого впливу системи факторів для 

конкретного судна (з урахуванням його характеристик і особливостей 

попередньої експлуатації), конкретного вантажу, конкретного порту 

завантаження (відповідно до експертної думки або статистики). 

З урахуванням того, що даний процес не володіє ергодичною властивістю, 

він не має усталеного режиму (стану), тому після значного проміжку часу 

ймовірності станів не прагнуть до граничних значень (стаціонарним 

ймовірностям). Таким чином, марківський процес - система «судно-вантаж» в 

процесі транспортування - «запускається» від певного стартового стану 

1 2 3 4 5 6р (0 ), р (0 ), р (0 ), р (0 ), р (0 ), р (0 ) , від якого залежить ймовірність 

подальшого перебування судна в тому чи іншому стані в процесі виконання рейсу, 

що дозволяє встановити динаміку зміни експлуатаційного стану судна на базі 

запропонованого марківського ланцюга. Зокрема, на базі рівняння Колмогорова-

Чепмена можна визначити ймовірності експлуатаційних станів судна в кожен 

даний момент часу. Необхідно відзначити, що розглянутий процес є частково 

керованим, тобто маємо марківський процес прийняття рішень, де цілеспрямоване 

«втручання» трансформує початкову перехідну матрицю. Отже, може бути 

встановлено множини iZ ,i 1,n – суть елементів якої, керуючі дії, що описують 

конкретні дії екіпажу судна для кожного експлуатаційного стану судна. Схема 

прийняття рішень щодо забезпечення безпеки експлуатації судна при 

транспортуванні НВВ наведено на рис. 6. 

Таким чином, на базі властивостей марківських процесів прийняття рішень 

можна сформувати таку  послідовність  керувань  з  множин  iZ ,i 1,n , які утво- 
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Рисунок 6 – Схема прийняття рішення щодо забезпечення безпеки експлуатації 

судна при транспортуванні НВВ 

 

рюють оптимальну стратегію керування експлуатаційним станом судна в процесі 

транспортування НВВ, в разі негативного впливу множини факторів. На базі 

узагальнення практичного досвіду та теоретичних рекомендацій щодо реалізації 

заходів, спрямованих на «повернення» судна до нормального експлуатаційного 

стану (тобто протидії незадовільному експлуатаційному стану судна), 

сформовано множини iZ ,i 2,5 .  

Експериментальні дослідження пропонованої імітаційної моделі (граф 
станів і перехідна матриця саме і утворюють імітацію), що відображає зміну 
експлуатаційного стану судна, проводилися за допомогою різних вихідних даних 
і при різних значеннях ймовірностей експлуатаційних станів судна, що розглянуто 
в початковий момент часу t = 0. На рис.6 продемонстровано, що ймовірність стану 
судна S1 практично лінійно зменшується з будь-якої початкової точки, і, 
наприклад, для варіанта початкових умов: 

1 2 3 4 5 6P (0 ) 0,85;P (0 ) 0,15;P (0 ) 0;P (0 ) 0;P (0 ) 0;P (0 ) 0      , на 11-му часовому 

кроці доходить практично до 0,75. Це пояснюється, перш за все, специфікою 
матриці перехідних ймовірностей. При цьому для початкового стану: 

1 2 3 4 5 6P (0 ) 0,99;P (0 ) 0,01;P (0 ) 0;P (0 ) 0;P (0 ) 0;P (0 ) 0       на цьому ж часовому 



14 

 

кроці ймовірність стану S1 практично рівно 0,9. На рис.7 показано динаміку 
ймовірності найгіршого стану судна S6 для різних початкових умов. 

 
Рисунок 6 – Динаміка ймовірностей 

експлуатаційного стану S1 

 
Рисунок 7 – Динаміка ймовірностей 

експлуатаційного стану S6 
 

Таким чином, експериментальні дослідження продемонстрували 
можливості практичного використання розробленої моделі марківського процесу, 
яка описує зміну експлуатаційного стану судна в процесі транспортування НВВ, 
а також дозволили зробити висновок про адекватність запропонованого підходу 
реальним процесам експлуатації суден і достовірність одержуваних на його основі 
результатів. Запропонована модель 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 
експлуатаційного стану судна в процесі транспортування НВВ у вигляді 
теоретичної основи. 

У третьому розділі «Підвищення ефективності експлуатації 

неспеціалізованих суден при транспортуванні негабаритних і великовагових 
вантажів» запропоновано сукупність методів, які на різних  рівнях експлуатації 
суден при транспортуванні НВВ (рівень рейсу та стратегічний/довгостроковий 
рівень) забезпечують максимізацію ефективності експлуатації суден за рахунок 
оптимізації швидкісного режиму (на рівні рейсу) та метод 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.   

З точки зору специфіки процесу транспортування НВВ, їх напрямків та 
довжини маршруту переходу, одним з ключових механізмів забезпечення 
ефективності експлуатації суден є використання оптимального швидкісного 
режиму. Пропонується підхід, який передбачає локальний розгляд швидкісного 
режиму на ділянках переходу судна в рейсі з урахуванням обмежень кожної 
ділянки при різних навігаційних і погодних умовах. Базою для вирішення даного 
завдання є наступна формалізація ефективності експлуатації - тайм-чартерного 
еквівалента: 

port bunk

st

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

L
t

V

 
 


                             (4) 
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де F (дол)  - величина фрахту, дол. США; 
port

R  – витрати на портові збори 

і проходження проток і каналів, дол. США; 
bunk

R (V ) –  витрати на бункер в 

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

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

V – це значення швидкості, що забезпечує оптимальний рівень 

ефективності в традиційному підході, тобто 
o

V  відповідає рішенню (4).  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 
max

V 9,5 10  миль/час); 
minV – 

мінімально допустиме значення швидкості для конкретного судна (нижче якого 

експлуатація судна не має практичного сенсу, вузл.); 
max

t  – 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. 

min
TCE  - мінімально допустимий рівень ефективності експлуатації судна з 

урахуванням ситуації на фрахтовому ринку, дол США; (тобто це той рівень 
ефективності, який задовольняє судновласника). 

Залежність споживання палива від швидкості руху судна та його впив на 
значення показників ефективності експлуатації суден встановлено з 
використанням методів регресійного аналізу (фрагмент наведено на рис.8), що 
були отримані з фактичних статистичних даних цих суден. 
    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

 

 

     

 

 

 

 
      (5) 

де 
bc  - вартість 1 т бункерного палива, дол США, 

b
r (V ) - витрати палива, 

т,  
i

i

L

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

цьому повинно бути виконано (забезпечення мінімально прийнятного для 
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судновласника порогу ефективності):  
 

 
Рисунок 8 – Результати регресійного аналізу залежності витрат палива 

від швидкості для різних за розміром суден-балкерів 
       

n
port bunk

i
mini 1

n
st i

ii 1

F R R (V )

TCE(V ) TCE .
L

t
V





 

 






                       (6) 

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

                                           (7) 

з іншого боку - обмеження за значенням експлуатаційної швидкості з 

урахуванням особливостей ділянки переходу: 

min max
i iV V V ,i 1,n.                                          (8) 

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) у відповідності з прийнятою 

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

балів за шкалою Бофорта); В - перехід морем проходи за умов «середньої 

важкості» ( до 7-8 балів за шкалою Бофорта); С - перехід морем проходить у 

важких погодних умовах (9-11 балів за шкалою Бофорта). 

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

основних погодних умов:  
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 max max max max
i i i iV V ( А ),V ( В ),V (С ) ,i 1,n.                            (9) 

Причому, справедливо наступне: 
max max max
i i iV (С ) V ( В ) V ( А ),i 1,n.                             (10) 

Таким чином, (10) задає поріг значення безпечної швидкості при певних 
погодних умовах (А, В, С) на  i-ї ділянці маршруту переходу. 

При цьому (8) також трансформується наступним чином: 
min max min max min max

i i i i i iV V V ( А ),V V V ( В ),V V V (С ),i 1,n.                (11) 

Отже, для кожної ділянки справедливо: 

 o o max
i iV V ,V ,i 1,n,                                      (12) 

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. 
За умови, що згідно з прогнозом зазначені ділянки відповідають типам погодних 

умов: A B CU ,U ,U  відповідно, що дозволяє встановити протяжність частини 

маршруту переходу з тими чи іншими погодними умовами:    

                  
A B C

A k B j C w
k U j U w U

L L ,L L ,L L .

  

    
                      (13) 

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

 
        

 


  
      (14) 

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

Так як значення оптимальної швидкості 
о

V  визначалося на базі (1) без 
урахування ділянок, де швидкісний режим значно менше через погодні умови, то 
для врахування даних факторів запропоновано «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

 
        

 
 

  
  (15) 

Таким чином, після ідентифікації ділянок маршруту переходу з 
несприятливими погодними умовами різних типів (В и С) здійснено «уточнення» 

(проведено перерахунок) значення оптимальної швидкості    
о

V , який максимізує 
показник ефективності без урахування погодних умов на різних ділянках 
маршруту переходу. Відзначимо, що такий підхід є адекватним до реальних 
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процесів експлуатації суден, отже забезпечує достовірність результатів - 
оптимального значення швидкості і рівня показника ефективності - тайм-
чартерного еквівалента. Також слід зазначити, що запропонований підхід 
заснований на найбільш ймовірному погодному сценарію під час рейсу, тобто 
ймовірності виникнення того чи іншого погодного сценарію в конкретному 
регіоні визначаються сезоном і можуть бути оцінені на основі статистичних 
даних, з урахуванням наявної інформації про прогноз погоди в майбутньому рейсі.  

Також у роботі запропоновано метод вибору НС для транспортування НВВ 
за рахунок визначення діапазону оптимальних швидкостей, за якими його слід 
використовувати на довгостроковому рівні експлуатації, в умовах неоднорідної 
структури вантажопотоку. За таких обставин стратегії розвитку судноплавних 
компаній стосовно тарифної політики на перевезення вантажів, в майбутньому 
можуть бути більш гнучкими, завдяки здатності ефективно використовувати 
власний флот, що дуже важливо в нестабільних умовах ринку вантажних 
перевезень.  

ВИСНОВКИ 
 
              У дисертаційній роботі було вирішено актуальне наукове завдання, яке 
полягає у розробки теоретичних положень, методів та засобів, що спрямовані на 
забезпечення безпеки та підвищення ефективності експлуатації НС 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 
експлуатації НС 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 НВВ на НС з урахуванням конструктивних елементів 
і 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 
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методу обробки НВВ. 
3. За рахунок оцінки негативного впливу системи факторів на 

експлуатаційний стан судна: 
- ідентифіковано основні варіанти експлуатаційного стану судна в 

процесі транспортування НВВ (шість станів); 
- встановлено основні можливі негативні події в процесі завантаження, 

транспортування та вивантаження НВВ, 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 НВВ. 

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 частково керований марківський процес (марківський процес прийняття 
рішень). 

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 
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 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. 

5.  Розроблено метод обґрунтування  вибору НС, 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. 
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АНОТАЦІЯ 

 
  Мельник О. М. Експлуатація неспеціалізованих суден при транспортуванні 

негабаритних і великовагових вантажів.– Кваліфікаційна наукова праця на правах 
рукопису. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 
(доктора філософії) за спеціальністю 05.22.20 - «Експлуатація та ремонт засобів 
транспорту» (технічні науки, транспорт). Одеський національний морський 
університет. – Одеса, 2020. 

 Дисертація присвячена вирішенню науково-прикладної задачі формування 
стратегій судноплавних компаній по узагальненому підходу до організації 
процесу транспортування негабаритних і великовагових вантажів (НВВ) за 
рахунок експлуатації неспеціалізованих суден (НС). Для досягнення мети у роботі 
поставлено та послідовно вирішено п’ять завдань.  

В результаті вирішення першого завдання проведений аналіз сучасного 
стану міжнародних перевезень НВВ, за підсумками якого виявлено розвиток 
світової економіки та збільшення промислового виробництва що зумовлює 
підвищення попиту та об’ємів замовлень на транспортування НВВ. В ході аналізу 
класифікації вантажів було визначено транспортні характеристики НВВ, які 
дозволяють визначати відповідну технологію транспортування, методи взаємодії 
основних видів транспорту та специфіку експлуатації НС. Аналіз публікацій 
дозволив встановити комплекс невирішених питань, пов’язаних з експлуатацією 
НС при транспортуванні НВВ, які розглянуті у якості основних наукових завдань 
дисертаційного дослідження. 

В результаті вирішення другого завдання сформульовано теоретичні 
положення щодо забезпечення безпеки експлуатації судна на етапі вантажних 
операцій. Сформовано алгоритм визначення технології завантаження НВВ на НС 
та розроблено схему організації процесу транспортування НВВ з урахуванням 
конструктивних елементів і особливостей судна та концептуальну модель 
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послідовності процесу завантаження. В результаті вирішення третього завдання 
проведена оцінка негативного впливу системи факторів на експлуатаційний стан 
судна. Розроблено імітаційну модель зміни експлуатаційного стану судна у 
процесі транспортування НВВ що дозволяє здійснювати експериментальні 
дослідження для різних початкових умов і визначати найбільш ймовірні зміни в 
експлуатаційному стані судна. В результаті вирішення четвертого завдання 
розроблено метод оптимізації швидкісного режиму судна у процесі експлуатації 
при транспортування НВВ, що враховує структуру морського переходу судна і 
різні погодні сценарії та підтверджує практичне застосування і адекватність 
запропонованого методу оптимізації ефективності процесу експлуатації судна за 
рахунок зіставлення швидкісного режиму реальним процесам експлуатації. В 
результаті вирішення п’ятого завдання розроблено метод обґрунтування  вибору 
НС, враховуючі можливість його експлуатації для транспортування НВВ з 
урахуванням вибору оптимального швидкісного режиму.   
          Ключові слова: негабаритні та великовагові вантажі, підвищення 
ефективності експлуатації, забезпечення безпеки, процес транспортування, 
експлуатація неспеціалізованих суден.     

 
ANNOTATION 

 
         Melnyk O.M. Operation of non-specialized vessels for transportation of oversized 
and heavy cargoes. Qualifying scientific work on rights of manuscript. 

Thesis for a candidate degree (PhD) in specialty 05.22.20 «Operation and repair 
of transport means» (technical sciences, transport). Odesa National Maritime University, 
Odesa, 2020. 

The dissertation is associated with the achievement of scientific and applied tasks 
and the formation of strategy of ship management companies on a simplified path to 
organize the transportation of oversized and heavy cargoes (OHC) by non-specialized 
vessels. The development of infrastructure projects and industrial construction has 
significantly increased the amount of investments in the transportation of non-standard 
cargo, which in its turn, mainly exceed the technical capabilities of the rolling stock and 
create specific limitations on board modern oceangoing vessels. In the informational 
space there are enough offers on specialized logistics sites from freight forwarding 
companies offering services in organizing the transportation of OHC in international 
transport systems, however, there are a number of problems which are not sufficiently 
identified, poorly theoretically and foundationally developed therefore could 
significantly affect the cost of transportation. Proceeding from this, the perspective 
direction of research on the issues of organization of transportation of OHC is a detailed 
study of the process and creation on this basis of a comprehensive approach to 
theoretically sound strategies for the development and implementation of such 
transportation projects. The uncertainty of terminological definitions for the main modes 
of transport led to the creation of a number of regulatory documents for the 
transportation of OHC. For each type of transport, the regulations governing the rules of 
operation of transport means, during the cargo transportation are developed. However, 
each process of transportation of OHC is usually a single service, or unique, so this 
explains the lack of any standard tariff system for the transportation such goods. 
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Calculated tariff rates by the degree of oversized cargo or weight cannot be considered 
as final, because they do not consider all the conditions of transportation. Absence of 
stable cargo flows; permanent land routes of transportation and heterogeneity of OHC 
require creation of a separate project or application of a project approach for each such 
transportation. As a result, five tasks have been set and consistently solved to achieve 
the goal.  
         As a result of the first task solution: concluded that the development of the world 
economy and industrial production demonstrates the trends of sustainable 
development, so the volume of maritime transport around the world is growing 
annually in accordance with increasing orders, which outlines a number of current but 
unresolved issues related to the implementation of methods to improve efficiency. The 
results of comparing the actual practical problems associated with the operation of non-
specialized ships in the course of OHC transportation with the available theoretical 
base have allowed establishing the necessary scientific problems. Solution the research 
of transport classification of cargoes and definition of the concept based on OHC for 
water transport that has a direct influence on the choice and analysis of characteristics 
of the rolling stock.  As a result of the second task solution: the theoretical provisions 
on ensuring the safety of the vessel at the stage of cargo operations are formulated 
based on the generalized practical experience, regulatory requirements and the existing 
theoretical basis. These provisions clarify a number of features that occur during OHC 
loading that affect vessel stability, stowage, and safety of OHC to prevent damage or 
loss during transportation. An algorithm for determining the technology of OHC 
loading on non-specialized vessels was developed, and a scheme of organizing the 
transportation process, considering the structural elements and features of the vessel 
and control of the cargo plan stages to achieve the optimal stowage of OHC, a 
conceptual model of the sequence of loading and unloading operations was formulated.  
         As a result of the solution of the third task: Estimation of negative influence of 
the system of factors on the operational condition of the vessel allows developing a 
simulation model of change of the operational condition of the vessel during OHC 
transportation. The connection of these conditions revealed and formalized as a model 
of homogeneous Markov process with discrete time, presence of irreversible 
conditions. The possibility of applying control actions affecting the transition 
probability matrix leads to transformation of this process into the Markov decision 
process. As a result of the solution of the fourth task the method of optimizing the 
vessel’s speed during the transportation of OHC is developed. In contrast to the 
existing approaches, the proposed method of optimizing the efficiency of the vessel’s 
speed mode during the transportation of OHC, taking into account the structure of the 
voyage of the vessel and different weather scenarios, which in combination ensures 
that the proposed method corresponds to the actual operating conditions. As a result of 
solution of the fifth task, the methodology of substantiation of the selection of non-
specialized vessel was developed, taking into account the possibility of its operation 
for OHC transportation, taking into account the implementation of optimal speed. 

 Keywords: oversized and heavy cargo, operational efficiency enhancement, 
safety assurance, transportation process, operation of non-specialized vessels
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