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1 КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ БАЗИС РОБОТИ 

Метою роботи є формування теорії діагностики стану соціально-технічної системи  в умовах 

статичності транспортного простору. 

Об'єкт дослідження - системи і проекти функціонування транспорту. 

Предмет дослідження - процеси функціонування та розвитку транспорту, а також його 

інструментарій. 

Цілі транспортних стратегії в умовах розвитку 

соціо-технічних систем 

  
  

Окремі елементи цілей транспортних стратегій 

  

  



2 
АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ДИНАМІКИ НАДАННЯ 

ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ У ВІТЧИЗНЯНОМУ 

СЕКТОРІ 

Вантажні перевезення за видами транспорту в січні-липні 2021 року 
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Робота диспетчерів під час побудови маршруту 

  

РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ 

МАРШРУТУ РУХУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В 

УМОВАХ СТАТИЧНОСТІ ТРАНСПОРТНОГО 

ПРОСТОРУ ПРОМИСЛОВИХ ЗОН 
  

Позитивні характеристики впровадженої у підприємство системи 
  

Інтерактивне вікно програми DeOS 
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РОЛЬ ТА МІСЦЕ ІНСТРУМЕНТІВ 

ТРАНСПОРТНОЇ ДІАГНОСТИКИ У 

РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ В СОЦІОТЕХНІЧНИХ 

СИСТЕМАХ 

Діагностування інформаційних потоків 

Інформативні (діагностичні) параметри проекту 

 на транспорт у технологічному аспекті (приклад)  

Правила бази знань стану соціально-технічної системи в умовах 

статичності транспортного простору промислових зон 
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Схема урбанізації транспортного простору промислових зон 

  
Крива управління екологічною  

стійкістю транспортного потоку в умовах м. Маріуполь 

МОДЕЛЮВАННЯ РІШЕНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СТІЙКОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО 

КАРКАСУ ТРАНСПОРТНОГО ПРОСТОРУ 

ПРОМИСЛОВИХ ЗОН 
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МЕХАНІЗМ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОГО 

ЕКВІВАЛЕНТА ДЕФІЦИТУ ВИТРАТ НА 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЖИТТЯ 

ОДИНИЦІ СОЦІУМУ 

Схема секторального розподілу в існуючої архітектури ЕК   
Саме тому автор пропонує для оцінки економічного 

еквівалента витрат, спрямованих на забезпечення безпеки 

життя одиниці соціуму, використовувати принципи 

концепції: «Human Capital» 

Модель оцінки дефіциту (С) представлена в такий 

спосіб: 

  

  

  

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

   

  

де: 

Kt – коефіцієнт часу перебування фізичної особи в 

небезпечному секторі архітектури ЕК; 

Р – оцінка потенціалу архітектури ЕК; 

Д потенційний – обсяг потенційних доходів, які соціум міг би 

отримати від діяльності цієї фізичної особи за все її життя 

без компенсації за втрату здоров’я, грн.; 

Д – обсяг доходів, котрий фізична особа, перебуваючи у 

визначеному секторі ЕК, отримала від діяльності до 

моменту втрати працездатності, грн; 

З – витрати держави на відновлення здоров’я фізичної 

особи, яка мешкає в межах існуючої архітектури ЕК. 



РЕЗУЛЬТАТИ  

ОПРИЛЮДНЕННЯ РОБОТИ 
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