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Об’єктом дослідження є процес організації доставки термінових 

вантажів в умовах пандемії. 

Предметом дослідженняє модель доставки вакцини із районних пунктів 

у села. 

Мета дипломної роботи: проведення аналізу доставки вакцин в умовах 
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Пандемія COVID – 19, яка охопила весь світ у 2020 році, змогла довести, 

який у нас економічно і соціально згуртований світ. Це дуже серйозне і 

заразне захворювання призвело до неможливості взаємодії і мобільності 

людей. Вона зминила життя всього населення. 

Коронаві́русна хвороба 2019 (англ. coronavirusdisease 2019, абревіатура 

COVID-19 затверджена як офіційна скорочена назва) — інфекційна хвороба, 

яка вперше виявлена у людини в грудні 2019 року в місті Ухань, 

Центральний Китай. Хвороба почалася як спалах, що розвинувся у пандемію. 

Причиною хвороби став коронавірусSARS-CoV-2 (стара назва 2019-nCoV), 

циркуляція якого в людській популяції була до грудня 2019 року 

невідомою.[1] 

Найбільш поширені коронавіруси людини (229E, NL63, OC43 і HKU1) 

зазвичай викликають легкі або помірні захворювання верхніх дихальних 

шляхів. Три інших коронавіруси людини —MERS-CoV, SARS-CoV і Covid-

19 — є причиною більш тяжких інфекцій дихальних шляхів, часто з 

летальними наслідками. [2] 

Україну COVID-19 захоплювавпоступово. 

Булозапровадженотритижневий карантин у навчальних закладах і 

застосовано низку іншихзаходів для 

протидіїпоширеннюкоронавірусноїінфекції COVID-19. Булотимчасово 

заборонено в’їзд в Українуіноземців і 

закритоміжнароднепасажирськесполучення, 

скасовановсірегулярніміжнародніпасажирськіперевезення — авіаційні, 

залізничні й автобусні. Міжміськетранспортнесполучення на період 

карантину булопризупинено. 

Приватніміжміськіперевізникималивиконуватидезінфекціютранспортнихзасо

бів. В областях рятувальникидезінфікували парки, станції та ринки. 

Булозакритометрополітен. Проводивсятемпературнийскринінгпасажирів, 

якіповерталисяіз-за кордону. Усіці заходи булиспрямовані на 

зниженняепідемічногопіку, відоме як вирівнюванняепідемічноїкривої. 
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Цезнижуєризикперевантаженості служб охорониздоров’я і даєбільше часу 

для розробкивакцин і методівлікування. [2] 

Після того, як знизилиризикзахворювання, почали шукати шляхи, як 

відньогопозбутисязовсім. Виявили, щоєдинимдієвим способом є 

вакцинаціянаселення.Незважаючи на те, щорозробкавакцинипочаласьще на 

самому початку пандемії, перша вакцинавід коронавируса 

«Convidicea»,булазареєстрована в Китаї для вакцинаціївійськовослужбовців, 

цесталося 25.06.2020. 

Згодомз'явивсяще ряд зареєстрованих вакцин: Pfizer (Америка), 

AstraZeneca (Великобританія), SinovacBiotech (Китай), Novavax (Америка), 

які уряд України вирішив закупити, тому що некожнакраїна могла 

собідозволитивиготовляти антидот проти COVID – 19. 

Післярозробкивакцини, на щастя,кількістьхворихзначнозменшилась.В 

першучергувакцинувалилікарів та медперсонал, військових та 

людейпохилоговіку. Але більшістьлітніх людей живутьу віддаленихвід 

великих міст районах і селах, кудидоставити вакцину складніше і дорожче.  

Для доставки вакцини потрібні спеціальні умови перевезення. Важлива 

швидкість і можливість перевезення в холодильних відсіках, і тільки 

авіаційний транспорт може це забезпечити. 

Для перевезення вакцини, у даній дипломній роботі, пропонується 

транспортування за допомогою безпілотних літальних апаратів у районні 

центри, та дронами у важкодоступні села.  

Взагалі, БПЛА – являє собою повітряне судно без пілота, яке виконує 

політ без командира повітряного судна на борту і або повністю дистанційно 

управляється з іншого місця з землі, з борта іншого повітряного судна, з 

космосу, або запрограмовано і повністю автономно».[19] 

За сучасним визначенням, «безпілотником» є тільки той апарат, який 

знаходиться під постійним дистанційним контролем пілота або пілотів і 

призначений для повернення на аеродром і для подальшого повторного 

використання. [3] 
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Доставка вантажівБПЛА є дуже актуальним на сьогоднішній день, її 

використовують провідні сервиси доставки. Пробують застосувати для 

оперативної доставки в медицині, коли доставка або складна технічно або 

потрібна максимальна швидкість. 

Вагомоюперевагоюбезпілотників є їхпрохідність і 

транспортнадоступність - вони долетять до тих земельнихділянок, 

кудидобратися по сушіабо на літаку, проблематично. Ще однією перевагою 

використання БПЛА є швидкість доставки вантажів.  

Завдяки такому великому списку плюсіввикористання БПЛА, в 

дипломнійроботізапропонована доставка вакцини у віддалені і 

важкодоступнімісцясамецим видом транспорту. 
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1.1.Сутністьпроцесуперевезеннятерміновихвантажів 

 

 

Доставка вантажів - це процес, який вдосконалюється з року в рік. 

Длятого, щоб здійснювати своєчасні вантажні перевезення, цілі штати 

логістів,вантажників,експедиторіві водіїврозробляютьсвійпландій. 

Зарахуноккомплексногопідходувданийчаспроцесвантажнихперевезеньпр

актичноповністювиключаєнесприятливийрозвитокподій.Постійнароботавобл

астілогістикидозволяєоптимізуватипроцеси,астворенняновихвисокотехнологі

чнихзасобівікомунікацій,таких,наприклад,якGPS-

навігація,дозволяєконтролюватипроцесдоставкитоварів. 

Вданийчасвантажніперевезенняєнайважливішоючастиноюінфраструктур

ибудь-якогомістаібудь-якоїдержави.Вонидозволяютьзабезпечувати надійний 

товарообіг між країнами і укладати все більше 

числоторговихугод.Значимістьвантажнихперевезеньсьогодніважкопереоціни

ти,аджеїхвдосконаленняпризводитьдозростаннясвітовоїекономікиі 

сприятливопозначаєтьсянарозвиткубудь-якоїдержави. 

Зарахуноктого,щоконкуренціяміжкомпаніями,щопропонуютьпослуги з 

перевезення різних видів вантажів (наприклад, збірні вантажі 

абонегабаритні) зростає, підвищується і рівень обслуговування. Щоб клієнт 

бувзадоволенийізновузмігзвернутисявтранспортнукомпанію,фахівцірозробля

ютьтакийпландій,згіднозякимвантажбудедоставленийвмаксимально 

короткітерміни вналежномувигляді. 

Перевезеннятерміновихвантажів-

процесдужескладнийівідповідальний,аджепідчастранспортуваннятакоготипу

товарівбудепотрібно суворе дотримання як температурного та повітряного 

режиму, также вологості, щоб в процесі перевезення зберегти вантаж в 

цілісності. 

Крімтого,такіперевезеннямаютьдоситьжорсткеобмеженнязачасом,адже 

термін придатності продукції обчислюється з моменту його 
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виробництва, ічим більше триває процес перевезення швидкопсувних 

вантажів, тим меншезалишитьсячасуна йогореалізацію. 

Дотерміновихвідносятьтівантажі,якіповинніперевозитисявспеціальноств

оренихтемпературнихрежимах.Такожвпроцесідоставкитаких вантажів дуже 

важливо дотримуватися санітарно - гігієнічних норм 

іправил,якіприписанівзаконодавчих актах. 

Дляперевезеннятерміновихвантажівможнавикористовуватирізноманітни

йтип транспорту. 

Найдорожчимвидомвантажоперевезеньвважаєтьсяавіаційний.Самечерез

високувартістьнимкористуютьсядоситьрідко.Однактакийтранспортнезамінни

йдляздійсненняоперативнихдоставок,атакожуважкодоступнімісця,девикорис

товуватиіншийтиптранспортунеєможливим. Донорські органи, кров, вакцини 

перевозять тільки за допомогоюавіатранспорту. 

Якщовикористовувативоднийтиптранспорту,томожливийзривтермінів 

постачання, адже цей вид транспорту характеризується 

повільноюшвидкістю,тайкурсуєвіндоситьрідко.Такийтипвантажоперевезеньв

икористовують рідко, та й лише у випадках з товарами, які 

відрізняютьсядоситьтривалимтерміномзберіганняпридотриманнівсіхправилін

орм. 

Залізничний тип транспорту для доставки термінових товарів на 

першийпогляд може здатися ідеальним варіантом. Адже по шляху 

проходження вінне зіткнеться з такою проблемою - як високе завантаження 

доріг. 

Залізничніколіїзавждизнаходятьсявсправномустані,тайшвидкістьутакоготран

спорту достатньо висока. Однак у такого виду вантажоперевезень все ж 

єодин істотний недолік: він використовується тільки для доставки 

великихпартійвантажу.Найчастіше,дляперевезеннятерміновихвантажіввикор

истовуютьавтомобільнутехніку,такийїїрізновид,якреф-мобілі. 

Вони використовуються в тих випадках, коли необхідно доставити 

вантаж,термін зберігання яких не більш ніж 7 діб. Одним з головних переваг 
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такоговиду транспортування вантажу вважається можливість завантажити 

відразукількавидівтоварів. 

 

 

1.2.Визначенняпоняття«терміновівантажі» 

 

 

Єдекількавизначеньвантажу: 

1. Вантаж - всіпредмети з моменту прийняття для перевезень до 

здачіодержувачувантажу. 

2. Вантаж-будь-

якемайно,щоперевозитьсянабортуповітряногосудна,завиняткомбортовихприп

асівта багажу. 

3. Вантаж - будь-яке майно за виняткомпошти, бортовихприпасів 

тасупроводжуваногочиневірнозасланогобагажу,щоперевозитьсянаповітряном

усудні. 

Вантажі можуть бути згруповані за рядом ознак. Вони розрізняються 

загалузевою ознакою та за параметрами, що характеризують умови 

виконанняперевезень.За галузевою ознакоюрозділяють: 

 вантажіпромисловості; 

 вантажібудівництва; 

 сільськогосподарськівантажі; 

 вантажіторгівлі; 

 вантажікомунальногогосподарства; 

 поштовівантажі; 

 термінові(спеціалізовані)вантажі.[4] 

Терміновийвантаж-означаєпартіюбудь-

якогознаступнихтоварів,щоввозятьсядлядомашньогоспоживанняабопризначе

нідляекспорту,заумови,щовідповіднийофіцермитницівпевнений,щовонипотре

буютьнегайноготашвидкогорозмитненняякпріоритетногопитання,[5] асаме: 
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 органилюдини,кровчиплазмакрові; 

 швидкопсувнілікарськізасоби,(наприклад,інсулін); 

 ліки,необхіднідляпідтриманняжиттєдіяльності,уномінальнійкіль

кості,належнимчином підтвердженімедичним рецептом; 

 вакцини; 

 живітваринитаживірослини; 

 газети,журналитаіншіінформаційніматеріали; 

 радіоактивніматеріали; 

 запасні частини комп'ютерів, машин та бурового

 обладнання(наприклад,буровідолота); 

 будь-

якііншітовари,терміновонеобхідні,запогодженняммитниці,уписьмовійформі,у

кожномуконкретномувипадку; 

 добрива. 

 

 

1.3.Класифікаціятерміновихвантажів 

 

 

Класифікаціявантажів-розподілвантажів,щоперевозяться,зарозділами, 

групами і позиціями, який здійснюється за різними ознаками: погалузі; за 

призначенням - сировина, паливо, матеріали і готова продукція; 

завидамирухомогоскладу,якийвикористовуєтьсядляперевезень;затранспортни

ми ознаками - об'ємність, тоннаж, громіздкість і т. д. Основнічинники, які 

враховуються при класифікації вантажів: спосіб навантаження 

івивантаження,умовиперевезенняізберігання,можливістьвикористаннявантаж

опідйомності рухомого складу, їх збереження при перевезенні, 

ступіньнебезпекипринавантаженні,вивантаженні ітранспортуванні.[6] 

У пункті 1.2. наведено класифікацію термінових вантажів, розглянемо 

їїконкретніше. 
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Органилюдини,кровчиплазма. 

Донорські органи та кров треба обробляти як надтерміновий вантаж. 

Усупровідних документах і в телеграмах про завантаження 

використовуютьспеціальнийслужбовийкод“LHO”.[7] 

Вантажі,щомістятьдонорськіорганитасвіжуплазмукрові(LHO),зазвичайо

холоджуютьсясухимльодом(ICE)абокріогеннимирідинами(RCL),томумають 

оброблятисявідповідним чином.[7] 

ТерміновівантажіLHOможнаперевозитинелишеБПЛА,айупасажирськом

у салоні ПС під наглядом екіпажу бортпровідників за умови,що їхній розмір 

дозволяє безпечне розміщення та кріплення. Вантажі LHOмаютьбути 

зазначеніуNOTOC. [7] 

Якщо кров або органи перевозять якдіагностичнізразки 

(дослідженнянанаявністьвірусів),їхобслуговуваннямаєвідповідатиDGR.Донор

ськіоргани та кров можуть бути завантажені в той же вантажний відсік 

літака, щой радіоактивні матеріали категорії II і III (RRY), якщо органи/кров 

розділенівідстанню, передбаченою DGR. Рекомендується відокремлювати 

донорськіорганитакроввідлюдськихостанків,що перевозятьсяутрунах 

(HUM).[7] 

Лікарськізасоби 

Вакцинутамедичніпрепаратиперевозятьзвичайнимпорядкомвупаковках,я

кізахищаютьізапобігаютьпошкодженнямвмісту.Їхобробляють як терміновий 

вантаж. Деякі подібні вантажі класифікуються 

якнебезпечні,томуїхслідобробляти відповідно доDGR.[8] 

Лікиповиннітранспортуватисязурахуваннямїхфізичнихіфізико-

хімічнихвластивостейвумовах,щозабезпечуютьналежнезбереження, 

цілісність,якістьтазахиствіддіїрізноманітнихфакторівзовнішньогосередовища

(світла,вологи,пилу),атакожконтамінації іншимиліками.[8] 

Лікарські субстанції повинні транспортуватися окремо від інших 

видіввантажу(харчовихпродуктівтощо). 

Наркотичні,психотропніречовини, прекурсори, доскладу 
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якихвонивходять,транспортуютьсявідповідно до вимог 

чиннихнормативнихактів,які регулюють їх обіг в Україні (на підставі 

документів суворої звітності тазабезпечення умов). Кожне вантажне місце, 

що потребує особливої 

уваги,маркуєтьсяпевнимпозначенням:«Обережно»,«Оберігативіднагрівання», 

«Боїтьсяхолоду»,«Скло»,«Крихке»,«Верх»таін.[8] 

Ліки повиннімати належне пакування, яке забезпечує їхню якість 

підчасзавантаження,тарозвантаження.Ліки,якіпотребуютьособливихтемперат

урнихумовзберігання,транспортуютьспеціальнообладнанимтранспортом,обла

днанимрефрижераторнимиустановкамиаботермоконтейнерами.Транспортний

засібповиненбутиобладнанийвантажнимиконтейнерами,піддонами,якідозвол

яютьпроводитивологеприбирання з використанням дезінфекційних засобів 

(після кожного повногорозвантаженнятовару),іматисанітарнийпаспорт.[8] 

Рослинитапродуктирослинногопоходження. 

Продуктисадівництвамаютьбутипрофесійноупаковані,щобгарантувати,щ

овмістнадійнозахищенийідостатньовентильований.Упаковкитакартоннікороб

кимаютьнебутипереповненізавагоюабообсягом. При використанні відкритих 

засобів пакетування вантажі не 

слідзакриватипластиковимиматеріалами.Їхнеобхіднозахищативідвпливупрям

ихсонячнихпроменівйуникатиекстремальнихтемператур;непереохолоджуват

ибезвказівоквідправникавантажу;відправлятизістандартнимиетикетками,напр

иклад,“THISWAYUP”;укладативантажрядамитількивідповіднодокількостірів

нів,зазначенихавіакомпанією;поводитисьяк ізкрихким вантажем. 

Квіти треба завантажувати окремо від свіжих фруктів та овочів, 

оскількиетиленовий газ, що виділяється у великому обсязі останніми, може 

викликатипошкодженняквітів.Фруктитаовочіупаковуютьудобрепровітрювані

контейнери,щозапобігаютьзминаннювмісту.Укладатиїхслідтак,абинижні 

шари не були пошкоджені. Деякі фрукти та овочі вимагають 

контролютемпературипідчасперевезеннянадалеківідстані,приміром,полуниця

,спаржа,вцьомуразінеобхідновиконуватирекомендаціївідправникавантажу. 
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Більшість фруктів і овочів слід обробляти при температурі від 2 

до7С(від36до45F),длячогозастосовуютьхолодильнікамери,аленеморозильник

и. Сухий лід ніколи не використовується як охолоджувач дляфруктівіовочів. 

Тварини. 

Припідготовціживихтвариндоповітряногоперевезеннянеобхідновизначит

икласифікаціютварини.Класифікаціянеобхіднадлячіткоговизначення правил 

перевезення, вибору контейнера, маршруту доставки. 

Приповітряномуперевезенніживихтваринважливозабезпечитиїмнеобхідніумо

винавколишньогосередовища. 

Доповітряногоперевезенняприймаютьсятварини,щоздорові,перебувають 

у гарному стані та придатні до перевезення. При повітряномуперевезенні 

живих тварин необхідне бронювання тоннажу на всіх ділянкахперевезення, 

воно не тільки для повітряних перевезень 

підходить.Такожповиннідотримуватися наступнівимоги: 

 дозабезпеченняїжеютаводою; 

 довентиляції; 

 добезпекитварини; 

 добезпекиперсоналу. 

Весь процес перевезення та наземної обробки живих тварин має 

бутиспроектований таким чином, аби запобігти можливим затримкам 

вантажу нашляхупрямуваннятазабезпечитижиттєдіяльністьі здоров’ятварини. 

До відправлення тварини має бути заздалегідь зроблена вакцинація 

длявиробленняімунітету. 

Радіоактивніматеріали. 

ІКАО впровадила докладні технічні інструкції з безпечного 

повітряноготранспортування небезпечних матеріалів. Технічні інструкції 

вводять єдинукласифікацію і систему небезпечних вантажів. Інструкції 

містять визначенняпоняття «небезпечний вантаж» і виділяють дев'ять 

категорій (класів) 

речовинзакритеріємджереланебезпеки:вогненебезпечний,токсичний,легкозай
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мистий,корозійнийтарадіоактивний.Наавіаперевезеннядеякихречовиннакладе

носуворузаборону.ІКАОзабороняєприйматинабортповітряного судна певні 

корозійні, токсичні і радіоактивні речовини. [9] Докласу радіоактивних 

речовин належать матеріали, що містять радіонукліди, вяких концентрація 

активності, а також повна активність вантажу 

перевищуєзначення,вказанівDGR. 

Можливашкодавідвпливупроменевоговипромінювання:опіки;порушення

імунноїсистеми;змінискладукрові;раковізахворювання;лейкемія;генетичніпо

рушення,що проявляютьсяв потомства; смерть. 

Упаковки із радіоактивними матеріалами мають бути віднесені до 

трьохкатегорійзалежновідтранспортногоіндексутамаксимальногорівнярадіоа

ктивного випромінюванняна поверхні упаковки. 

КатегоріяІ (біла). Рівень радіоактивного випромінювання цієї 

категоріїнезначнийінеперевищує5мкЗв/год. 

КатегоріяІІ(жовта).Рівеньрадіоактивноговипромінюванняцієїкатегорії 

середній інеперевищує500мкЗв/год. 

КатегоріяІІІ(жовта).Рівеньрадіоактивноговипромінюванняцієїкатегорії 

високий іне перевищує2000мкЗв/год. 

До радіоактивних матеріалів також відносяться подільні речовини (уран-

233, уран-235, плутоній-239, плутоній-241 або комбінація цих 

радіонуклідів).Головна небезпека полягає у радіоактивному випромінюванні 

у формі альфа,бета-чи гамма-випромінювання.[10] 

Длямаркуваннярадіоактивногоматеріалуузвільненихупаковкахвикористо

вуютьзнакобробки«Радіоактивнийматеріал—

звільненаупаковка».Мінімальнірозміризнаку74-

105мм.Чіткокласифікуватитерміновівантажідоволітяжко.Терміновимивантаж

амипріоритетноїзначимостієдонорськіорганиталікарськіречовини,щонеобхід

нідляпідтриманнялюдськоїжиттєдіяльності.Вартозазначити,щовимогидотран

спортування кожного з цих типів кардинально відрізняються один відодного, 

як за умовами транспортування (необхідне різне обладнання), так і 
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запроцедуроюоформленнянеобхіднихдокументів,дозволівтощо.Найбільшою 

проблемою для класифікації термінових вантажів, є те, що будь-

якийвантаж,будь-

якоготипуможестатитакимпривідповіднійвимозіклієнта.Втакомувипадку,різн

ицяміжтерміновимитанетерміновимивантажамибуде полягати лише 

вцінітранспортування. 

 

 

1.4.ОсновнівимогидодоставкивакцинвідCOVID-19 

 

 

Доставкамедикаментів-транспортуваннявантажів,якевимагаєдотримання 

жорстких правил. Фармацевтичну продукцію можна переміщатипевними 

типами транспорту. Потрібно створити правильний 

температурнийрежим,ретельнорозробитимаршрут,логістичнусхему,щобуник

нути 

затримок в дорозі. Відповідальні оператори обов'язково страхують 

партію,оформляютьпакетсупровіднихпаперів.[11] 

Перевезення медикаментів відноситься до категорії 

переміщеннякрихкихвантажів.Томудопослугипред'являєтьсябагатовимог,якіс

тосуютьсяповногозбереженняпересилання.Мета-

доставитилікарськіпрепаратибезвтратипервинниххарактеристик,зізбереження

мїхвластивостей. Контролюється не тільки стан вакцин, розчинів, а й 

цілісністьупаковки, кількість, якість продукції, що відвантажується партії. 

Перевезеннямедичнихпрепаратіввважаєтьсяуспішною,якщоадресатотримаєза

мовленняіне зазнавзбитків.[11] 

Доставкавакцинивбільшостівипадківповиннавиконуватисявтермоконтей

нерах,здатнихпідтримуватирекомендованийрівеньтемпературиі 

вологості.[11] 

Дляроботизмедичнимвантажеммаютьбути: 
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 вакуумніконтейнеризізоляційнимипанелямиCred=doCube; 

 холодоелементиітеплоелементи; 

 сухийлід; 

 гелевінаповнювачі; 

 одноразовіібагаторазовідатчикимоніторингутемператури. 

 

Так як вакцини від COVID - 19 розробляються лише 8-10 місяців, 

товченізійшлисянатому,щобезпечнішебудеперевозитивакцинувзамороженом

увигляді. 

Існуєнизкавстановленихзаконодавствомвимогдоперевезеннямедичних 

вантажів: 

 перевезенняліківможливетільки на певномувиді транспорту, 

якийможепереміщатися,долаючивеликівідстанітапризначенийдлятакого 

видувідправлень; 

 заправиламиперевезеннятаблеток,медикаментівтранспортповине

нбутичистим,нематисторонніхзапахів.Передкожнимрейсом ПС та БПЛА 

проходить ретельнусанітарнуобробку, повнудезінфекцію; 

 неприпустимовпливатмосфернихпроявів-

сонячнихпроменів,опадів,різкихперепадівтемператури,граду.Вантажнеповин

енвідчуватимеханічноговпливу,піддаватисязабрудненню.Зайваволога,особли

во,якщопереміщаютьсятаблетованіпрепарати(блістери)можезнищитипартію; 

 домоментувідвантаженняззаводу,складу,лікиповиннібутиупаков

ані внадійнувиробничутару; 

 навантажувальнаплощадка- обладнуєтьсянавісом. 

Вонаповиннавідповідатисанітарнимнормам; 

 укладання-

таразпродукцієющільноскладуєтьсятак,щобміжкоробкаминезалишалосявелик

ихпроміжків,пустот.Крихкийвантажвстановлюєтьсяідодатковокріпитьсязверх

увсьогообсягу; 

 обов'язковемаркуваннякожногооб'єкта; 
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 перевезеннялікарськихзасобів, якімаютьсильний запах, 

допустимелишеза наявностіокремоїгерметичнійтари.[12] 

 

 

 

 

1.4.1.Етапитранспортуваннявакцин 

 

 

Першиметапомєперевезеннявідвиробника-наскладоптовогозберігання. 

[13]Перевезення вакцин має здійснюватися 

рефрижераторнимтранспортомвтермоконтейнерах,знаявністюкарток-

індикаторів,індикаторівзаморожуваннятатермотестеру.Термоіндикаторивваж

аються 

недорогим,аленедуженадійнимзасобомконтролю.Цеодноразовікольорові

плівковііндикатори,якіпоказуютьлишефактпорушеннятемпературного 

режиму, але нічого не говорять про те, якою була 

тривалістьцьогопорушення.[14]Якщовантажоперевезеннявідбуваєтьсявкілька

етапів,товикористовуються термореєстратори. 

Завантаженняпрепаратівутермоконтейнериздійснюєтьсявхолодильнійка

мері.Вокремихвипадкахдопускаєтьсязавантаженняприкімнатнійтемпературі,а

лене більше10хвилин.[13] 

Склади оптового зберігання повинні мати достатньо 

термоконтейнерів,холодоелементів,карток-

індикаторів,індикаторівзаморожування,термотестерівітермореєстраторів.Нас

кладахповиннадотримуватисявідповіднавологістьповітряірежимосвітлення(с

вітлонеповиннопотраплятина вакцини). 

Зберігати вакцини разом з іншими лікарськими засобами та 

стороннімипредметамизаборонено,якізберіганнявдверяххолодильників.[11] 

Накожномуетапіперевезенняповиненбутирозробленийпланекстрених 
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заходівнавипадок аварійнихситуацій. 

Другий етап – перевезення зі складів оптового зберігання- на 

складкомпанії,яка здійснюєперевезення. 

Компанія-

перевізникповиннамативнаявностідостатнюкількістьрефрижераторного 

транспорту для забезпечення перевезення з 

дотриманнямхолодовоголанцюгавповномуобсязі,втомучислі,зоглядунафорс-

мажорні ситуації. 

Транспорт повинен бути обладнаний системою оповіщення водія в 

разізмінитемпературнихпоказників.[13] 

Третійетап–перевезенняБПЛА. 

Длятого,щобперевірятистанвантажупротягомвсьоготранспортування, в 

авіаперевезеннях використовуються бездротові датчики,які знаходяться в 

«сплячому» режимі під час польоту і записують дані. 

Цейактивнийбездротовоїдатчиквідправляєінформаціюпротемпературувантаж

у (в майбутньому - і про вологість) в реальному часі на приймачі, такзвані 

бездротові сенсорні шлюзи (USG), які пересилають дані через 

локальнумережу або GPRS на моніторингові інструменти постачальника 

логістичнихпослуг. Таким чином, можна відстежувати вантаж в реальному 

часі і бачитичи відповідаєтемпературавстановленим нормам.[13] 

Четвертийетап–

транспортуваннявантажунаскладкомпанії,якаявляєтьсязамовником вантажу. 

Післяавіаперевезенняважливочерговийразпроконтролюватидотримання 

температурних норм, а також - цілісність упаковки. Препарат впошкодженій 

упаковці не може бути проданий. Крім небезпеки для 

здоров'я,цещейрепутаційніризикидля виробника.[11] 

Нап’ятомуетапіздійснюєтьсятранспортуваннянаскладотримувача. 

Тутдіютьвсітіжправила,що іна 1-2пунктах. 

Шостийетап -перевезеннявмережіаптектаустановиохорониздоров'я. 

Важливонедопуститивідвантаженняпростроченоївакцини,абовакцини, 
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термін придатності якої менше одного місяця. Відповідальна особаповинна 

матиузгоджений графік постачання вакцин і контролювати 

термінипридатності препаратів.[15] 

Далі-

процесвідповідальногозберіганняпрепаратівваптеках,установахохорониздоро

в'ятаможливийостаннійетапперевезення.[15] 

Останніметапомперевезенняєперевезеннязаптекивкабінетщеплень. 

Перевезеннявакцинкур'єрськимислужбамизаборонено.Доставитивакцин

у в кабінет щеплення може особисто покупець, попередньо 

подбавшипронаявністьтермоконтейнера.Абоскористатисявідповідноюпослуг

оюмережі аптек. При цьому важливо перевірити цілісність упаковки, 

наявністьдокументівіпоказникитемпературногоіндикатора.[15] 

Доставкафармацевтичноїпродукції,втомучисліівакцин,-

процесдужеделікатний.Будь-

якапомилканаетапітранспортуванняможеспричинити фінансові втрати, 

репутаційні ризики і мати негативний вплив 

наздоров'япацієнтів.Саметомувсімучасникамцьогопроцесуслідусвідомлювати 

відповідальність не тільки перед бізнесом, а перш за все -перед людством. 

 

 

1.4.2.Характеристика та умови транспортуваннявакцин-

кандидатів 

 

 

Виділяютьсімосновнихвакцин-

кандидатів,щомаютьнайбільшуймовірністьзатвердження:вакцинавідPfizerіBi

oNTech,вакцинавідкомпаніїModerna,вакцинавідAstraZeneca,«СупутникV»,вак

цинавідNovavax,CoronaVac,вакцинавідJohnson&Johnson.Розглянемодеякізних

. 
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1.4.3.Вакцина від Novavax або вакцина на

 основібілкових субодиниць 

 

 

Офіційнаназва:NVX-CoV2373.[17] 

Розробник:американськакомпаніяNovavax.[17] 

Вакцининаосновібілковихсубодиницьскладаютьсязширокогоспектрутех

нологій,яківиробляютьімуностимулюючийвіруснийбілковий 

антиген. Ця технологія має відносно довгу історію успіху в вакцинах 

відгепатитуB,HPV,грипута інших. 

Виробництвовакцинивиглядаєтакимчином,щоклітини-

господарі,зазвичайклітиникомахSF9,розмножуютьсявбіореакторах.Потімїхтр

ансфіцируютьбакуловірусом,якийкодуєекспресіюбілковихсубодиниць. 

Доза вакцини складає 15 мг. Для вакцинації дорослої людини 

потрібнодвідози.[16] 

Препарат слід зберігати при температурі від 2 ° до 8 ° С. 

Допускаєтьсякороткочасне(небільше72год)транспортуванняпритемпературін

евище25°C. 

В кінці січня Novavax опублікувала результати третьої фази 

клінічнихдосліджень, проведених у Великобританії. Вони показали, що 

ефективністьвакцини становить 89,3%. Це не набагато нижче, ніж у 

конкурентів з Pfizer іModerna, але виробник відзначає, що вакцина показала 

хорошу 

ефективністьпротитакзваногобританськогоштамувірусу,атакожпротипівденн

оафриканського.[17] 

 

 

1.4.4.ВакцинавідPfizerі BioNTechабо РНК-вакцини 
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Офіційнаназва:ТозінамеранабоBNT162b2.[17] 

Розробник:німецькабіотехнологічнакомпаніяBioNTechразомзамерикансь

кимфармацевтичним гігантом Pfizer. [17] 

РНК-

вакциниявляютьсобоюабсолютноновутехнологію,якавикористовувалася для 

лікування різних форм раку і деяких інших 

хронічнихзахворювань.Ліцензованівакцинипротиінфекційниххворобзвикорис

таннямцієїтехнології непроводилися. 

РНК, яка може продукувати вірусний білковий антиген, створюється 

ідоставляєтьсявклітини-

господарі,зазвичайзвикористаннямтехнологіїдоставкиліпіднихнаночастинок.

Потрапляючивклітини-

господарі,РНКможепродукуватиантигенвірусногобілка,щобстимулюватиімун

нувідповідь. 

Ця платформа відрізняється низькими обсягами виробництва, 

зазвичайздійснюванимивбіореакторахневеликогорозміру. 

Дозавакцинискладає50мгтавимагаєумовзберіганняпритемпературі 

-80°C.Длявакцинаціїдорослоїлюдинипотрібнодвідози.[16] 

Заданимивиробника,ефективністьвакцинипісляпершоїдозистановить 

95%. Це хороший показник в порівнянні з іншими вакцинами відрізних 

захворювань. Як і більшість інших типів вакцин, вона не може 

статипричиною захворювання, від якого захищає (в даному випадку COVID-

19)навітьтеоретично,оскількинеміститьвіруснихчастинок,івониневикористов

уються в процесі виробництва вакцини. Крім того, вона навітьтеоретично не 

можевплинутина геном людини. [17] 

 

 

1.4.5.ВакцинавідAstraZenecaабонереплікуючівіруснівекторнівакцин

и 
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Офіційнаназва:AZD1222.[17] 

Розробник:шведсько-

британськакомпаніяAstraZenecaспільноздослідникамизОксфордського 

університету.[17] 

Вакцини з нереплікуючим вірусним вектором складаються з 

генетичномодифікованоговірусноговектора(використовувалисяаденовірус,вір

усвіспи і 69 альфавіруси), який має місця вбудовування певних генів 

патогена-мішені (зазвичай цеспайковий білокCOVID-19).Є певний досвід 

використання цієї технології в області генної терапії.Однак ця технологія 

ніколи не використовувалася успішно в якості вакцинипротиінфекційних 

захворюваньдляпрограммасовоїімунізації людей. 

Дозавакцинискладає50мгтавимагаєумовзберіганняпритемпературі 

-80°C.Длявакцинаціїдорослоїлюдинипотрібнодвідози.[16] 

В кінці листопада минулого року AstraZeneca повідомила про 

позитивнірезультатитретьоїфазиклінічнихдослідженьAZD1222.УБразиліїтаВ

еликобританіївнійвзялиучастьбільше23тисяччоловік.Вакцинувипробували за 

різними схемами, тому і середня її ефективність була різною.Кращий 

результат - 90% було отримано в тій групі, де спочатку учасникиотримували 

половинну дозу, а через місяць - повну. Якщо ж з інтервалом 

вмісяцьдаватидвіповнідози,ефективністьвакцинистановитьлише62%.[17] 

 

 

1.4.6.CoronaVacабоінактивованавакцина 

 

 

Офіційнаназва:CoronaVac.[17] 

Розробник:китайськакомпаніяSinovacBiotech.[17] 

Інактивовані вірусні вакцини виробляються з ізольованих штамів 
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дикоговірусу, які інактивовані хімічної або тепловою обробкою. Ця 

випробуванатехнологія була використана в вакцинах проти поліомієліту 

(Солка), грипу,сказуі гепатитуА. 

Упортфелі14інактивованихвіруснихвакцин(6,7%відусіхкандидатів). 

Двадцятьдвавідсоткидобрефінансуються. 

Доза вакцини складає 15мг. Для вакцинації дорослої людини 

потрібнодвідози.Препаратслідзберігатитатранспортуватипритемпературівід2

°до8°С.Однакцявакцинанестраждаєпризаморожуваннііможебутибез 

шкодибагаторазовозамороженаірозморожена.[16] 

Китайщевлітку дозволиввикористовуватицювакцину 

длялюдейзгрупризику.Зараздоступніпопередніданітретьоїфазиклінічнихдослі

дженьзрізнихкраїн,івонипомітновідрізняються.Зокрема,вТуреччині її 

ефективність була на рівні 91%, а в Індонезії - 65%. А в Бразиліївона 

виявилася на рівні лише трохи вище 50%. Такий низький показник іпомітна 

розбіжність результатів у різних країнах викликали чимало критики 

ісумнівіввїїнадійності.[17] 

З отриманої інформації можна зробити висновок, що найпростіша 

длязберігання та транспортування буде вакцина на основі білкових 

субодиницьабо інактивована вакцина. РНК-вакцина та нереплікуюча вірусна 

векторнавакцинапотребуютьособливихумовперевезеннятазберігання,асамете

мпература зберігання при -80 °C. Вакцини можуть виявитися 

нездатнимивитриматиперепадитемпературпритранспортуванніівнаслідокцьог

озмінити свої властивості. Тому вони будуть перевозитися в режимі 

глибокоїзаморозки,тобтопри-80° С. 

 

 

1.5.Аналізсучасногостанупроблеми 

 

 

Дуже багато факторів може вплинути на спокійне життя населення, 
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наполітику та становище держави та навіть на майбутнє всієї планети. 

Томубудь-яка проблема, будь то політичні суперечки, заворушення в країні, 

війни,хвороби, природні умови та ресурси, економічні питання, має дуже 

великезначеннядля життята функціонування всього світу. 

Так в один момент всю палітру міжнародного життя стала 

затьмарюватиепідемія коронавіруса, щопереросла в захворювання 

світовогомасштабу.Про вірус впершестало відомо вгрудні2019 року. 

Новийтипкоронавірусуспочаткусприймавсяяк«епідемія»регіональногома

сштабу,щозачіпаєлишеКитайіприлеглікраїни.Алевнаступніднівіруспочавшви

дкопоширюватисяізамежамиКитаюізагрожуватиздоров'юнаселеннявсієїплане

ти.Сovid-19бувоголошенийпандемією. 

Епідемія (epidemic) - раптовий спалах інфекційного захворювання, 

якешвидко поширюється серед населення, вражаючи велику кількість 

людей.Нинінайчастіше трапляються епідеміїгрипу. 

Найбільшнебезпечноюформоюєпандемія,(pandemic)–

широкопоширенаепідеміяякого-

небудьзахворювання,врезультатіякоїхворобавражає багатьох людей в різних 

країнах світу. Пандемія- це 

визначення,головнимчином,географічне.Тобтомовайдепроте,щовонаповинна

охопити як мінімум два континенти, можливо, ібільше. Covid-19 

охопивп'ятьзп'ятинаселенихконтинентів (крімАнтарктиди). 

В результаті накладання один на одного багаточисленних 

негативнихчинників,світопинивсявситуації,близькоїдо«ідеальногошторму».В

останній раз Всесвітня 

організаціяохорониздоров'я(ВООЗ)оголошувалапандеміюв2009р.(«свинячийг

рип»),тобтощезажиттянинішніхпоколінь. 
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Рис. 1.1.  Статистика інфікованих осіб, померлихтаодужаловУкраїні 

заперіод зберезня2020 полютий2021 

 

Відсутність ліків призвело до того, що основними методами боротьби 

зпоширенням захворювання стали масовий карантин і загальна 

самоізоляція,розміри якої досягли неймовірного розмаху. А також 

індивідуальний захисткожного: маски,рукавички,респіратори,антисептики. 

Крім небезпеки вірусу, особливо для певних груп населення, справа 

вдвохключовихпоказниках:протиньогопокинемаєвакциниіточноневідомо 

звідкиіяквона з'явиться.[18] 

Тількипісля8/10місяцівборотьбизпандемієюсвітзаговоривпровакцинупро

ти COVID – 19. 

Алеубагатьохкраїнах,щорозвиваються,утомучисліівУкраїнідоступ до 

життєво важливих медичних препаратів, від яких часом залежитьжиття, 

утруднений у зв'язку з відомою проблемою доставки «на останніймилі». 

Йдеться про неможливість доставити необхідний препарат з міста 

всільськумісцевістьабовіддаленірайоничерезвідсутністьналежноїтранспортно

ї інфраструктури, а також інфраструктури зв'язку та ланцюгівпоставок. 

Протягом тривалого сезону дощів багато доріг розмиваються і 

стаютьнепрохіднимиабозовсімзникають.Врезультатічастобуваєтак,щолюди,я

кіпотребуютьрятівногопереливаннякрові,неможутьїїотриматиігинуть. 
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На сьогодні, актуальним питанням є впровадження механізмів 

доставкивантажівзадопомогоюБПЛА. 

ДальністьпольотуБПЛАвобидвакінцінавітьувітрянуідощовупогоду сягає 

150 км. Безпілотник знижується до невеликої висоти і 

скидаєвантажнапозначенемісцепоручзвідповідниммедичнимцентром,якенази

вається«поштоваскринька»,апіслявиконаннядоставкиповертаєтьсяв 

«Гніздо». БПЛА можуть здійснювати від 50 до 150 екстрених вильотів 

надобу.Вонидозволяютьвиконуватизамовленняприблизноза30хвилин. 

 

 

Висновкидорозділу 

 

 

Пандеміянанеславеличезнізбиткидлякраїнувиглядіпадінняекономіки,без

робіття,нанесеннянемалихзбитківгалузямтуризму,транспорту, медіа, освіти. 

Длязапобіганнятакогострімкогопоширеннявірусузастосовуються карантинні 

заходи тавакцинація. 

НапочаткупандеміїУкраїнатасвітотримувалипоставкимедичнихвантажів

авіатранспортом.Вакцинатакожперевозитисьавіатранспортом.Алеперевезенн

явакцинитамедичнихвантажіввціломупотребуютьособливихумовзберіганнята

транспортування,асамепевноготемпературногорежиму,цілісностіупаковки,не

обхідної документації. 
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2.1.Наземні та воднізасоби 

 

 

Наземнийспосіб доставки. 

Для того, щобдоставитивантаж з однієїкраїни в іншу, люди 

користуютьсяпослугами водного, повітряного, а також наземного видів 

транспорту. 

Наземніперевезення - цеперевезення, якіздійснюються при 

використаннівантажнихавтомобілів, абозалізничногосполучення, тобто таких 

видів транспорту, якірухаються по землі. 

Кожен з данихвидівтранспортнихзасобівмаєсвоїбезумовніпереваги і 

деякіособливості. 

Вантажніавтомобілі - цедужезручний і функціональний вид вантажний 

доставки, якийволодіє такими плюсами: 

• можливістьдоставити товар "від дверей до дверей"; 

• повнанезалежністьвідрозкладу; 

• маневреність, завдякичомуможливізміни маршруту, коли 

автомобільзнаходиться в дорозі; 

• велика кількістьавтомагістралей по всьомусвіту, а, отже, і 

широкіможливостіпобудовинайбільшоптимальнихмаршрутів; 

• універсальність і можливості доставки як малихвантажів, в 

складізбірноговантажоперевезення, так і негабаритних, великовагових і 

великогабаритнихвантажів. 

Звичайно, крімплюсів, у автомобільної доставки є деякімінуси, про 

якітакожвартосказати: 

• в першучергу - це пряма залежністьвідзмін погоди; 

• незайвимтакож буде згадати про те, щоавтомобільніперевезення за 

шкалою безпекизнаходяться в не найкращомувигідномустановищі. На 

високуаварійністьвпливають і стан доріг, і людський фактор, і 

можливітехнічні поломки транспортнихзасобів. Також при 
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автодоставкивисокаймовірністькрадіжок, особливо 

якщовантажоперевезеннямзаймаєтьсянедобросовіснийперевізник. 

За вартістю і часу доставки автомобільнівантажоперевезеннязнаходяться 

в тійсамійзолотійсередині, коли ціна і час оптимальні для 

більшостіпідприємців, якікористуютьсяданимипослугами. 

Автомобілі для перевезеннятерміновихвантажів. 

Швидкопсувнівантажі по санітарним нормам повиннітранспортуватися в 

закритомукузові при строгому дотриманні температурного і вологісного 

режиму, щодозволяєзберегтиякістьвантажу, що перевозиться незмінним. 

Вантажнийвідсік повинен регулярно санітарнооброблятися і бути чистим. 

Як правило, швидкопсувнівантажідоставляють в ізотермічних фургонах 

і рефрижераторах. 

Кузов ізотермічного фургона (рис. 2.1.) складається з 

термоизолирующихстінок, якіобмежуютьтеплообмінміжзовнішньою і 

внутрішньоюповерхнею кузова. Цедозволяєзберегти в кузовіпевну 

температуру. 

 

 

Рис. 2.1. Приклад ізотермічного фургона 

 

Існуютьізотерми-льодовики, в яких за допомогоюспеціальногоджерела 

холоду (природнийабосухийлід, зріджені гази, евтектичнихплити) 

можназнизити температуру в кузові і підтримуватиїї на заданомурівні. 

Рефрижератор - це той же ізотермічний фургон, 
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тількимаєіндивідуальнухолодильну установку, яка дозволяєзнизити 

температуру в кузові до -20 ° С і зберігатиїї на такому рівніпротягомусього 

шляху слідування. 

 

 

Рис. 2.2. Приклад рефрижераторного фургона 

 

Внутрішністінки кузова транспортного засобу, в тому числі стелю, 

підлогу та двері, повинні бути виготовлені з матеріалів, які не 

піддаютьсякорозії. Такожціматеріалиповинні бути несприйнятливими до 

зовнішніхвпливів, легко митися, чиститься і піддаватисядезінфекції. 

Дезінфекція кузова здійснюєтьсязазвичай раз на два тижні. 

В умовахпандеміїважливимтерміновимвантажем буде вакцина, тому 

розглянемо доставку на їїприкладі. 

При перевезеннівакцинивідкоронавірусуавтомобільним транспортом 

потрібнодотримуватисяпевнихміжнароднихстандартів і правил доставки 

особливихвантажів. Розглянемоцедетальніше. 

«Зазначенасертифікаціявстановленаєвропейськими правилами 

перевезенняшвидкопсувнихвантажів АТР Europe. 

Сертифікаціярефрижераторіввідбуваєтьсявідповідно до норм АТР, 

прийнятихЖеневськоюугодою 1970 про 

міжнародніперевезенняшвидкопсувниххарчовихпродуктів 

та спеціальнихтранспортнихзасобів, призначених для 

цихперевезень (СПС)».[20] 
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На територіїУкраїни і 

країнЄвропигарантіюдотриманняцихвимогзабезпечуєвідповіднийсертифікат 

АТР — сертифікаткласу FRC.[20] 

Крімцього, перевізникампотрібно буде врахувати максимально 

допустимий час рухувантажногоавтомобіля: в середньому, два водіїможуть 

легально проїхати до 1500 км протягом одного робочого циклу.[20] 

Це в свою чергу, вимагає правильного розподілувантажу на кожнувісь, 

наявності у автомобілів «підчеревного» генератора електроенергії, 

забезпечення систем захистутощо. Саме тому при виборіперевізника для 

доставки вакцин від COVID-19 

потрібноперевіритинаявністьусіхнеобхіднихсертифікатів і 

виконаннявимогперевезенняфармакологічнихвантажів. [20] 

Нарівні з недотриманнямпотрібного температурного режиму, однією 

з головнихзагрозпід час перевезення вакцин залишаютьсяпроблеми 

з митнимоформленнямвантажу за вимогамимісцевоївлади.[20] 

Воднийспосіб доставки. 

Перевезенняводним транспортом даютьможливістьвиконати доставку 

великих партійвантажів на далеківідстані без втратиякості. Одним з 

найбільшпоширених і ефективнихспособівперевезення товару по воді є 

морськівантажоперевезення. 

Вантажні судна поділяються на типи: морські, річкові, річка-море. 

Воднетранспортуваннямаєвідмінніриси. В одному товарному 

відсікуможуть бути завантажені і перебувати разом тривалий час вантажі з 

різнимифізико-хімічними характеристиками. Під час 

тривалоговантажоперевезенняводним транспортом 

товарипіддаютьсядодатковимнавантаженням, яківикликають качку і 

штормовівібрації, перепади вологості і температури. 

Забезпечитизбереженняпродукції в таких умовахможливотільки при 

чіткомудотриманнітехнологіїнавантаження, розміщення, кріплення. 

Вантажніопераціїрегулюютьсязагальними і спеціальними правилами, 
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кодексами, посібниками водного перевезенняпродовольчих, промислових, 

наливних, навалювальних, небезпечнихвантажів. 

Річкові і морськіперевезення на стадіїпідготовкипроходятькількаетапів. 

В обов'язковому порядку аналізуються характеристики вантажу, 

підбирається оптимальна логістична схема, 

оформляєтьсясупровіднадокументація, проводиться упаковка та маркування, 

страхування, навантаження. Від того, наскільки грамотно виконаніпідготовчі 

заходи, залежитьбезпека і збереження товару, фінансовівитрати на його 

доставку. 

До мінусів водного транспорту можнавіднестинеможливістьтермінової 

доставки і залежністьвідпогодних умов, тому такийваріант для доставки 

вакцини нам не підходить. 

 

 

2.2.Застосуванняавіації 

 

 

Авіаперевезення - прийнятовважатинайбільшпопулярним видом 

доставки малогабаритних, специфічних і швидкопсувнихвантажів. 

Середосновнихпереваг, транспортуваннявантажуавіатранспортом, виділяють: 

 Швидкість - з цимпоказником не зрівняєтьсяжоденінший вид 

транспорту. За допомогоюповітряного транспорту 

відправленняможнадоставити максимально швидко, це особливо добре в тих 

випадках, коли клієнтунеобхіднасаметермінова доставка. З огляду на 

швидкістьрухулітальнихапаратів і відсутністьприхильності до географічного 

ландшафту, завдякиавіаперевезенням, за мінімальний час можназдійснити 

будь-яку міжконтинентальнудоставку; 

 Захист - завдякимінімальномузовнішньомувпливу на вантаж і 

наявностіпосиленихзаходівбезпеки, авіаперевезеннядозволяєв 

разимінімізуватиризикпошкодженняабовтративантажувідправника. 
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Згіднозістатистичнимиданими, літак є 

найбільшбезпечнимтранспортнимзасобом для перевезеннявантажу; 

 Точність - дозволяєчітковстановититерміни поставок; 

 Спрощеність - під час здійсненняперевезеннявантажуавіатранспортом, 

проведеннямитного контролю буде здійснюватисялишедвічі, під час 

навантаженнявантажу на борт літака, і йогорозвантаження в 

місціпризначення. 

Однак, є і недоліки. Авіаперевезення не є 

універсальнимзасобомтранспортування. 

Серйознимнедолікомавіаперевезеньможнавважатиїхвисоку для рядового 

клієнтавартість. Звичайно, літак є найшвидшим транспортом з усіхможливих, 

але в той же час і найдорожчим. 

Певниммінусомавіаперевезеньможнавважати і залежністьтранспортуваннявід 

погоди. Цеможе бути гроза, шторм, туман, занадтосильнийдощабоснігопад - 

в таких умовахперелітстаєнебезпечним і відкладається на невизначений час. 

І, нарешті, мінусомавіаперевезеньможнавважатище й саму структуру такої 

доставки. Всілітакиприв'язані до системиаеропортів, 

немаєможливостівідправитилітаккудись, де немаєвідповідних умов для 

посадки. Такожвиключенаможливість доставки вантажу на руки клієнту. 

Втім, цейнедоліктакожвластивий і іншим видам доставок, 

крімавтомобільних. 

Важливозабезпечитивідповідніумовизберігання, які дозволять 

гарантуватизбереженнявантажу. Зазвичай терміновийвантаждужечутливий 

до температуринавколишньогоповітря, тому 

відсіклітакаобладнуєтьсяспеціальнимиморозильними камерами, 

відсікамиабообладнанням - генераторами холоду. 

Залежновідситуації, можезастосовуватисясухийлід 

(забезпеченнятемператури до -50 ° С), охолоджуючий гель (+ 2-8 ° С), 

умовипідтримкикімнатноїтемператури та ін. В тому числі для безпеки 

повинна бути реалізованаможливістьбезпечногозберіганнявантажу без 



39  

використанняелектроенергії. 

Щостосується доставки вакциниавіаційним транспортом, то на 

сьогоднішній день вона є єдиним способом доставки вакцини в Україну з-за 

кордону. Але доставка вакцини по Україні (як ми розглядаємо в роботі), не 

буде ефективною, тому що, по-перше, буде коштувати дорого, по-друге, 

доставка може бути здійсненатільки до великих міст, де є злітно-

посадковасмуга, а для доставки в найближчі села, вакцину потрібно буде 

перевантажувати в автомобільний транспорт, тоді вона 

можевтратитивсісвоїкориснівластивості і стати непридатною. 

 

 

2.3.Перспектививикористання БПЛА 

 

 

Згідно з визначенням, схваленимАсамблеєю ІКАО, 

«безпілотнийлітальнийапарат (дрон) являє собою повітряне судно без пілота, 

яке виконуєполіт без командира повітряного судна на борту і 

абоповністюдистанційноуправляється з іншогомісця з землі, з борта 

іншогоповітряного судна, з космосу, абозапрограмовано і повністю 

автономно».[21] 

Класифікаціядронів. 

Безпілотнілітальніапаративажкокласифікувати, так як вони 

маютьдужерізні характеристики. Церізноманітність походить 

відвеликоїкількостіконфігурацій і компонентів БПЛА. Виробникипоки не 

обмеженініякими стандартами. В результатісьогоднівідсутнівимоги з боку 

авіаційнихрегуляторів про те, як БПЛА повинен бути оснащений.[22] 

Безпілотникинагадуютьгелікоптерз 4 лопаcтями. Вони відрізняються 

габаритами, функціональністю, дальністюпольотів, рівнемавтономності та 

іншими характеристиками. 

Умовновсідрониможнаподілити на 4 групи: 



40  

 Мікро. Такі БПЛА важатьменше 10 кг, максимальний час перебування 

в повітрі - 60 хвилин. Висотапольоту - 1 кілометр. 

 Міні. Вага цихапаратівдосягає 50 кг, час перебування в повітрідосягає 5 

годин. Висотапольотуваріюєтьсявід 3 до 5 кілометрів. 

 Міді. Безпілотнілітальніапарати вагою до 1 тонни, розраховані на 15 

годин польоту. Такі БПЛА піднімаються на висоту до 10 кілометрів. 

 Важкібезпілотники. Їх вага перевищує тонну, розробленіапарати для 

далеких польотівтривалістюбільшедоби. Можутьпереміщатися на висоті 20 

кілометрів. [23] 

У конструкціїбезпілотногоапарату є супутниковийнавігатор і 

програмований модуль. Якщо БПЛА використовується для отримання, 

збереження і передачіінформації на пульт оператора, в 

ньомудодаткововстановлюються карта пам'яті і передавач. 

Конструкція і функціональністьзмінюються в 

залежностівідпризначенняапарату. Є моделідронів, 

яківміютьприйматикомандилюдини і реагувати на них. У таких 

пристрояхвстановленіспеціальнімодулі-приймачі команд. 

Зазвичайкласифікуютьдрони (БПЛА) за наступнимиосновними 

характеристиками: 

 по дизайну / конфігурації; 

 за типом зльоту; 

 за цільовимпризначенням: 

 за технічними характеристиками; 

 за типом харчуваннясилової установки; 

 з корисногонавантаження; 

 за типом системиавтоматизації; 

 по системізапобіганнязіткнень; 

 за типом навігації; 

 за типами захистувідглушіннясигналів; 
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 по пропускнійздатностірадіочастотного спектру; 

 по бортовийобробціданих; 

 за спеціалізацієюпрограмногозабезпечення.[22] 

Перевагибезпілотнихапаратів. 

Щобоцінитивсіпереваги БПЛА, потрібнозрозуміти, де і як вони 

можутьвикористовуватися. 

Безпілотнілітальніапаратиможутьзастосовуватися в таких областях, як: 

 аерофотозйомкамайданних і лінійнихоб'єктів; 

 моніторинглісовихпожеж; 

 моніторинг стану гідроелектростанцій; 

 контроль стану газо- і нафтопроводів; 

 контроль етапівбудівництварізнихоб'єктів; 

 забезпеченняохорони і безпекитериторії; 

 контроль сільськогосподарськихпроцесів; 

 виконаннявійськовихзавдань (розвідка, ураженняцілей противника); 

 доставка вантажів у важкодоступнірайони; 

 виконаннярятувальнихоперацій і багатоіншого. 

Зміст і технічнеобслуговування БПЛА обходиться 

дешевшеаналогічнихвитрат на пілотовануавіацію. Аджелітаки і 

вертольотипотребуютьпідтримці систем безпеки і захиступілотів. Фахівці, 

щокерують і обслуговуючілітаки і вертольоти, повинніпроходитинавчання, 

перенавчання, лікарськукомісію. Часові та фінансовівитрати на 

безпілотникинезрівняннонижча. 

Вагомоюперевагоюбезпілотників є їхпрохідність і 

транспортнадоступність - вони долетять до тих земельнихділянок, 

кудидобратися по сушіабо на літаку, проблематично. 

Ще однією перевагою використання БПЛА є швидкість доставки 

вантажів. Безпілотникдолітає до віддаленійземельнойділянки за 30 хвилин, а 

вертоліт - за 2 години. 



42  

Для пілотованихлітаківважливанаявністьвеличезнихмайданчиків для 

зльоту і посадки, в той час як для приземленнябезпілотниківдоситьсмуги 500-

600 метрів, а мініатюрнідрони легко приземляться навіть на сходинкибіля 

порога. 

БПЛА економновитрачаютьпаливозавдякикомпактним габаритам, 

щотакож є перевагою. 

Квадрокоптер для перевезеннявантажу повинен 

володітивантажозахватнимпристосуванням. Ми звикли, що на 

звичайнихбезпілотникахвсекорисненавантаженняобмежується камерою, 

чіпляється до підвісу. У випадку з 

вантажнимикоптерамінеобхідноспеціальнепристосування, до якогоможна 

буде причепитиабо яке зможезахопити предмет транспортування. 

Найбільш простим прикладом є гак, але цеможуть бути і стропи, 

ланцюги, спеціальні захвати, маніпулятори, вантажнівідсіки і так далі. 

Якщоконструкція коптера не передбачаєможливості для установки 

вантажозахоплювального пристрою, то транспортуваннявантажуможе бути 

серйозноускладненоабонавітьперестатипрацювати. 

Літаючібезпілотникиуспішнопробуютьзастосувати для оперативної 

доставки в медицині, коли доставка або складна технічноабопотрібна 

максимальна швидкість. Наприклад, 

якщоякісьнаселеніпунктитимчасовоабопостійно "відрізанівідцивілізації", 

наприклад, через паводки, землетрусів і т.п. Або в 

віддаленіневеликінаселеніпункти. 

Про необхідність такого застосування медичнихлітаючих БЛА каже, 

наприклад, наступна статистика: "6.3 млн дітей померло в 2015 році, оскільки 

не булонеобхіднихмедикаментів". 

Доставлятисяможутьзразкикрові і тканин, запас крові для переливань, 

антидоти, дефібрилятори, вакцини і т.п. 
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Медичнібезпілотникиефективнодоставляютьліки (рис. 2.3.) в 

сільськірайони, розпізнаючи на своєму шляху перешкоди і 

уникаючизіткнення з ними.  

 

Рис. 2.3. Медичний БПЛА 

 

Плюсами такої доставки буде: 

 швидкість отримання медичних препаратів; 

 економія коштів на перевезення вантажу; 

 також не буде потрібно витрата кадрових ресурсів - процес буде 

повністю автоматизованим. 

 

 

2.4.Проблеми правового регулювання та безпеки 

 

 

Правовевикористаннядронів в Україні на даний час й досічітко не 

визначене. В ПовітряномукодексіУкраїнитакепоняття як «безпілотник» 

зазначене, але в жодному нормативному акті, щовідносяться до повітряного 

простору нашої країнибезпілотники не зазначені, відповідно й до них не 

встановлені правила щодовикористання, як для іншихповітряних суден 
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якізазначені в нормативних актах. В нашій країнітількирозпочатий 

процесствореннянаціональногозаконодавства в 

галузізастосуваннябезпілотнихлітальнихапаратів. 

ДержавіаслужбоюУкраїнирозроблені «рекомендації 

власникамбезпілотнихлітальнихапаратів» та «Концепціяположення та 

процедур по забезпеченнюбезпекипольотівповітряних суден авіації 

загальногопризначенння, спортивних, аматорських та БПЛА». Ми 

робимолишеперші кроки по встановленню порядку 

використаннябезпілотників, гармонізованогоізєвропейськимзаконодавством. 

Наразі в Україніможназустрітивикористаннядронівмайжескрізь, БПЛА 

використовуютьтепер не лишевійськові в своїхсекретнихцілях та 

різноманітніфірми в комерційнихцілях, а й будь-яка людина для 

задоволеннясвоїхвласних потреб. [24] 

Використаннядронів, як і будь-якихіншихприладівможе нести за собою 

небезпеку, саме тому для них 

необхіднезаконодавчеправоверегулюванняїхвикористання, а 

такожвпровадженняотриманнясертифікатів на керування БПЛА. 

Запевнятивсіх, що в Українівзагалі не регулюєтьсявикористання БПЛА буде 

не зовсімправильнимрішенням, оскількиповітряний 

простірУкраїнирегулюєтьсяПовітряним кодексом України, тому правильніше 

буде затвердити те, що в Україні не розроблені та не встановленічіткі 

правила на використаннябезпілотнихлітальнихапаратів. Однак, 

щодореєстрації БПЛА зазначенотільки те що, не підлягаютьреєстрації 

лишетідрони, вага яких не перевищує 20 кілограмів, та ті, 

щовикористовуються для ігор та різнихрозваг. Отже, з цихсліввипливає те, 

щодрони вага якихперевищує 20 кілограмів, та яківикористовуються в 

комерційнихціляхпідлягаютьдержавній реєстрації у Державному 

реєстріцивільнихповітряних суден України. Але цих норм ніхто не 

дотримується. Фактично для реєстрації БПЛА в Україні все є, залишаєтьсяце 

все викласти в нормативнихправових актах. Якщозайти на сайтДержавної 
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авіаційної службиУкраїни то ми маємозмогуознайомитись з 

реєстромповітряних суден, в якомужодної інформації про БПЛА не 

міститься. Тому в нашій країні не лише не встановлені правила 

використаннядронів, а такожпитання, щодореєстрації дронів й досі не 

вирішені. Безпілотнілітальніапарати не зазначені, ані в положеннях про 

використанняповітряного простору, ані в правилах польотуповітряних суден. 

[24] 

Такождуже актуальною є сертифікаціяфахівців – пілотівдронів, оскільки 

не закінчившивідповіднихкурсів по 

керуваннюбезпілотнимилітальнимиапаратами, пілоти не 

зможутьпрофесійнокерувати дроном, повертати та безпечносадити дрон у 

випадкунестандартнихситуацій, адженекерованідронитакожнесуть за собою 

величезнунебезпеку.  

Падіння дрона з вантажемможе привести до травм людей. У 

повітряповинніпідніматисятількисправнімоделі, а 

їхмаршрутиповинніпроходити далеко відмасовогоскупчення людей. Або ж 

надійність коптеров повинна виявитисянастількивисокою, щобїхможнабуло 

без побоюваннязапускати над містом. 

Проблемними темами з точки зору правового 

регулюваннязалишаютьсяпитаннязабезпеченнябезпекиоточуючих; охорона 

приватного життя і інтересівгромадян; створенняреальних умов для розвитку 

ринку БПЛА і їхбільшефективнезастосування; 

забезпеченняспільнихпольотівпілотованих і безпілотнихапаратів і ін. 

Найзначнішою проблемою як і ранішезалишаютьсяпогодніумови. 

Коптери насилу переносять легкий дощ, але в злива, снігопад, при сильному 

вітрі, тумані, при сильному снігулітати вони не можуть. 

Негативнітемператури погано позначаються на акумуляторах, 

дужешвидковтрачаютьємність. 

Авіаційна служба України розробила загальнірекомендації по 

використаннюБПЛА (рис. 2.4.). 
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Рис. 2.4. Рекомендаціївикористання БПЛА 

 

Зробимо висновок, що правовевикористаннядронів в Україні на даний 

часне визначене, але потрібно дотримуватись рекомендацій авіаційной 

служби по використанню дронів. 

 

 

2.5.Маршрути доставки терміновихвантажів 

 

 

Пандеміяохопила всю планету, навітьважкодоступнімісця. 

Світвчитьсяжити заново, поступововідновлюютьсяавіа-перевезення, доставка 

медичноїдопомоги в столицівженалагоджена, але у віддаленірайони доставка 

коштуєдосить дорого і займаєбагато часу, а допомоганеобхіднавже зараз. 

Тому пропонуюрозглянути, на прикладівакцинипроти COVID-19, доставку у 

віддаленісела за допомогою БПЛА. 

Наведемо прикладдоставки термінових вантажів БПЛА (рис. 2.5.) з 

областного центра в районний за допомогою безпілотника літакової 

конфигурації, а далі в села, за допомогою гелікоптерного безпілотника. 
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Рис. 2.5.  Схема доставки терміновихвантажів 

 

Для прикладу візьмемо смт.БородянкаБучанського району, що 

знаходиться в 55 км на пн.захід від м. Київ, та 3 села, які знаходяться біля 

смт. Бородянка: Берестянка, Майданівка, Козинці. 

Доставку вакцини з Києва в Бородянку здійснюватимемо БПЛА 

літакової конфігурації "Рятувальник" (рис. 2.6.), так як Бородянка є районним 

центром, нам потрібно забезпечити вакциною ще й сусідні села, тому 

потрібен безпілотник з високою вантажопідйомністю та великою дальністю 

польоту без підзарядки.  

 

Рис. 2.6.  БПЛА"Рятувальник" 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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Таблиця 2.1. 

Технічні характеристики БПЛА «Рятувальник» 

Максимальна злітна вага, кг 300 

Крейсерська швидкість, км 280 – 300  

Довжина розбігу/пробігу, м 350 – 400  

Час у польоті, год 6 – 12  

Двигун бензиновий, л / с                             64 

Вага порожнього, кг 150 

Часовавитратапалива, л / год 15 

 

Переш ніж проводити розрахунки про доставку вакцини, вкажемо 

населені пункти в які має прибути вантаж із районного центра. 

Із 25 сіл, селищ та смт. (село міського типу) виберемо: Берестянку, 

Майданівку, Козинці. 

 

Рис. 2.7.  Карта усіх населених пунктів Бородянського району 

 

Підрахуємо кількість вакцини, яку нам потрібно отримати з Києва (табл. 
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2.2.), для цього візьмемо чисельність населення Бородянки, Берестянки, 

Майданівкі та Козінці.  

Таблиця 2.2. 

Кількість населення 

Населений пункт Населення, осіб 

Бородянка 13 157 

Берестянка 410 

Майданівка 615 

Козинці 1057 

 

Доставку вакцини з Бородянки в села здійснюватимемо БПЛА 

квадрокоптерної конфігурації, так як в селах кількість населення менше, 

тому і доставка буде легше, відповідно немає сенсу застосовувати БПЛА з 

великою вантажопідйомністю. Розглянемо характеристику 3 типів дронів 

(табл. 2.3.) за нашими маршрутами. 

Таблиця 2.3. 

Типи дронів на кожному з маршрутів 

№ Назва 

маршруту 

Відстань, км 
Назва дрону 

1 Бородянка – 

Берестянка 

7 VersadronesHeavyLiftOctoc

opter (HLO) 

2 Бородянка – 

Майданівка 

17 
DJI Matrice 600 Pro 

3 Бородянка - 

Козинці 

23 
DJI S1000 

 

 VersadronesHeavyLiftOctocopter (HLO) (рис. 2.8.)- професійний 

безпілотник, здатний перевозити до 12 кг і підніматися на висоту до 2000 м. 

У спокійну погоду розвиває швидкість до 70 км/год. Li-Po акумулятори 

мають підвищену ємність. Літальний апарат має можливість компонування з 
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контролером GPS, що забезпечує автоматичне повернення в точку старту, 

онлайн трансляцію і рух по заданому маршруту.[25] 

 

Рис. 2.8. БПЛА "HLO" 

 

 DJI Matrice 600 Pro (рис. 2.9.)- апарат, що сумісний з різними камерами. 

Випускається з 6 акумуляторами, які забезпечують 16 хвилин польоту при 

максимальному вазі 15 кг. Апарат здатний розвивати швидкість до 65 км/год. 

Непоганим бонусом є складаний корпус.[25] 

 

Рис. 2.9. БПЛА" DJI Matrice 600 Pro " 

 

 DJI S1000 (рис. 2.10.)- дрон, який здатний підіймати до 6 кг. 

Особливістю є можливість переносити вантаж практично на автоматі без 

здійснення посадки для передачі посилки. Апарат має стабільний сигнал на 

відстані до 10 км. Потужний і легкий акумулятор (22 000 mAh) дозволяє 
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здійснювати польоти з повним навантаженням протягом 13 хвилин. Пульт 

управління оснащений технологією Frsky, яка дає можливість програмувати 

апарат на дії в надзвичайних ситуаціях. Ще однією особливістю є можливість 

прокласти маршрут на тривимірній карті по заздалегідь зазначеним пунктам з 

подальшим коректуванням швидкості, висоти і курсу польоту.[25] 

 

 

Рис. 2.10. БПЛА " DJI S1000" 

 

 

2.6. Розрахунки ефективності БПЛА літакової і вертолітної 

конфігурації 

 

 

Розрахуємо вартість доставки БПЛА "Рятувальник" за одну льотну 

годину по формулі: 

Слг =  
Сп

tnk
,(2.1.) 

 

де      Слг – вартість льотної години, дол.; 

Сп – первинна вартість БПЛА, дол.; 

𝑡 – максимальна тривалість польоту БПЛА, хв.; 
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nk – кратність застосування БПЛА. 

 

Слг =  
60 000

(10 ∗ 60)  30
= 3,34 дол. 

 

До знайденої вартості додамо вартість за 1 л. бензину (28 грн = 1$), 

отримуємо повну вартість за льотну годину за 300 км БПЛА: 

 

3,34 + (15  1) = 18,34 дол.. 

 

Тоді, за одну льотну годину за 1 км, необхідно заплатити: 

 

18,34  300 = 0,06 дол.. 

 

Відстань до Бородянки становить 55 км, порахуємо вартість доставки 

вакцини (в обідві сторони) : 

 

55 ∗ 0,06 = 3,3$ ∗ 28 = 92,4 ∗ 2 = 185 грн.. 

 

Нам потрібно доставити вакцину не тільки для мешканців Бородянки, 

але і для жителівсел: Берестянки, Майданівкі та Козінці.  

Складемо кількість населення Бородянки, Берестянки, Майданівкі та 

Козінці: 

13 157 + 410 + 615 + 1057 = 15 239 осіб. 

 

Вага 1 вакцини проти Covid-19 становить 0,2 кг, розрахуємо вагу 

вакцини для 15 239осіб, щоб забезпечити всіх проживаючих: 

 

0,2 ∗ 15 239 = 3 048 кг. 
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Безпілотник "Рятувальник" здатний перевозити до 300 кг, він зможе 

перевезти вакцину до Бородянки для всього населення за 185 грн, така 

доставка є ефективною. 

 

Проведемо розрахунок вартості доставки вакцини з Бородянки в села: 

Берестянка, Майданівка, Козінці. 

 

Маршрут № 1: Бородянка – Берестянка.  

Відстань - 7 км.   Швидкість дрону (V) – 70 км/год.   Час у повітрі (t) – 15 

хв.= 0,25 год. 

Розрахуємо, яку відстань може пролетіти 

дронVersadronesHeavyLiftOctocopter (HLO): 

𝑆 = 𝑉 ∗ 𝑡,  (2.2.) 

 

де 𝑆 – відстань, км.; 

𝑉 – швидкість, км/год; 

𝑡 – час, год. 

 

𝑆 = 70
км

год
∗ 0,25 год = 17,5 км  

 

Із швидкістю 70 км/год безпілотник HLO зможе доставить вантаж із 

вакциною в с. Берестянка, та повернутися назад без підзарядки. 

Розрахуємо вартість за одну льотну годину по формулі (2.1.) : 

 

Слг =  
15 000

15  50
= 20 дол. 

 

Вартість за одну льотну годину становить 20 дол., а безпілотнику HLO 

потрібно 15 хв., щоб доставити вантаж та повернуться, тому вартість 

доставки буде складати: 
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20∗15

60
= 5$ ∗ 28 = 140грн. 

 

Так як населення Берестянки становить 410 осіб, і усі переважно 

похилого віку, тому у цей населений пункт вкрай необхідно доставити 

вакцину. 

Розрахуємо вагу 410 вакцин, щоб забезпечити всіх мешканців с. 

Берестянка: 

 

0,2 ∗ 410 = 82 кг. 

 

Безпілотник HLO здатний перевозити до 12 кг, тому потрібно буде 

здійснити 7 доставок ( тоді вартість буде складати: 7 ∗ 140 = 980 грн), або 

замінити на інший БПЛА, з більшою вантажопідйомністю. 

Маршрут № 2: Бородянка – Майданівка. 

Відстань - 17 км.   Швидкість дрону (V) – 65 км/год.   Час у повітрі (t) – 

16 хв.= 0,26 год. 

Розрахуємо, яку відстань може пролетіти дрон DJI Matrice 600 Proпо 

формулі (2.2.) : 

 

𝑆 = 65
км

год
∗ 0,26 год = 17,3 км  

 

Із максимальною швидкістю даний вид дрону на своєму маршруті зможе 

долетіти у заданий пункт, але здійснити політ до аеродрому «Бородянка» 

тільки після підзарядки. 

Розрахуємо вартість за одну льотну годину по формулі (2.1.) : 

 

Слг =  
5 000

16  50
= 6,25 дол. 
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Вартість за одну льотну годину становить 6,25 дол., а безпілотнику DJI 

Matrice 600 Pro потрібно 16 хв., щоб доставити вантаж. Потім зробити 

підзарядку та повернуться, тому вартість доставки буде подвоєна: 

 

6,25∗16

60
∗ 2 = 3,3$ ∗ 28 = 92грн. 

 

Населення Майданівки становить 615 осіб, розрахуємо вагу вакцин для 

всіх мешканців: 

 

0,2 ∗ 615 = 123 кг. 

 

Безпілотник DJI Matrice 600 Pro здатний перевозити до 15 кг, тому 

потрібно буде здійснити 8 доставок ( тоді вартість буде складати: 8 ∗ 92 =

736 грн), або замінити на інший БПЛА, з більшою вантажопідйомністю. 

Маршрут № 3: Бородянка – Козинці. 

Відстань - 23 км.   Швидкість дрону (V) –50 км/год.   Час у повітрі (t) – 

13 хв.= 0,26 год. 

Розрахуємо, яку відстань може пролетіти дронDJI S1000 по формулі 

(2.2.) : 

 

13 хв  50
км

год
= (13  60) 50 = 10,8 км. 

 

Даний вид дрону не зможе виповнити доставку вакцини на маршруті 

№3, потрібно замінити на інший БПЛА, з більшим часом польоту. 

Із усіх знайдених даних, можна сказати, що безпілотники із маршрутів 

№ 1 та № 2 є більш вигідними та ефективними для термінової доставки 

вакцини. 
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Висновок до розділу 

 

 

На сьогоднішній день, в умовах пандемії, доставка термінових вантажів, 

є необхідністю. Ліки здатні врятувати сотні життів від COVID - 19.Але 

Україна не готова до такого виклику, тому тільки зараз вибудовує логічну 

доставку термінових вантажів. 

У кожного виду транспорту є свої плюси і мінуси, проаналізувавши їх, 

можемо зробити висновок, що водний транспорт не підійде для доставки 

вакцини, тому що у нього великийчасовий термін доставки, що не підходить 

для швидкопсувних вантажів. 
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Пандемія,викликанаCOVID – 19, яка охопила весь світ, принесла багато 

захворювань, і, на жаль, смертей.Вона не пошкодуваланікого, нідітей, 

нідорослих, але особливо складно виявилосяпенсіонерам. 

Ніхто не знав, як боротися з цимзахворюванням, а воно з кожним днем 

поширювалось все більше, навіть у найвіддаленішімісцясвіту. Тому першим 

кроком до боротьби з недугомбуло: масовий карантин і самоізоляція. 

Країнизакрилив'їзд для іноземців, транспорт зупинився. Цебувсильний удар 

по світовійекономіці, з наслідкамиякого ми будемосправлятисящедовго. 

Після того, як знизили ризик захворювання, почали шукати шляхи, як 

його позбутися зовсім. Виявили, що єдиним дієвим способом є вакцинація 

населення. 

Україна не могла собі дозволити виготовляти антидот проти COVID – 

19, тому уряд вирішим закупити вакцину іноземного походження. 

Цебулитаківакцини: Pfizer (Америка), AstraZeneca (Великобританія), 

SinovacBiotech (Китай), Novavax (Америка). 

Доставляли вакцину до України за допомогою вантажних літаків, 

потрібні були спеціальні умови транспортування : швидкість, холодильні 

відсіки та потрыбно було перевезти максимальну кількість вакцини, щоб 

забезпечити вакцинацію усьомунаселенню. 

Почаласявакцинація у столиці та великих городах для лікарів та 

медперсонала, військових та людей похилоговіку. Але більшістьлітніх людей 

живуть у віддаленихвід великих міст районах і селах, 

кудидоступнівидитранспортунемаютьможливості доставити вакцину вчасно 

та без пошкодження, цьому сприяєпогана інфраструктура міст та селищ: 

бездоріжжя, відсутність зв’язку дляGPS– навігації,непрохідністьшляхів. 

Було запропоновано здійснювати транспортування термінових ліків 

тапрепаратівзадопомогоюбезпілотних літальнихапаратів. 

Зміст і технічнеобслуговування БПЛА обходиться 

дешевшеаналогічнихвитрат на пілотовануавіацію. 
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Вагомоюперевагоюбезпілотників є їхпрохідність і транспортнадоступність - 

вони долетять до тих земельнихділянок, кудидобратися по сушіабо на літаку, 

проблематично. 

Щеоднієюперевагоювикористання БПЛА є швидкість доставки 

вантажів. Безпілотникдолітає до віддаленій земельной ділянки за 30 хвилин, 

а вертоліт - за 2 години. 

БПЛА економновитрачаютьпаливозавдякикомпактним габаритам, 

щотакож є перевагою. 

Для пілотованихлітаківважливанаявністьвеличезнихмайданчиків для 

зльоту і посадки, в той час як для приземленнябезпілотниківдоситьсмуги 500-

600 метрів, а мініатюрнідрони легко приземляться навіть на сходинкибіля 

порога. 

Також доставка БПЛА мінімізуєконтактиміж особами, та не буде 

подальшогопоширеннязахворювання. 

Розглядалась доставка вакцин за допомогою БПЛА за такими 

напрямками: зобласногоцентру (м. Київ)врайонний (смт. Бородянка)–

безпилотніком«Рятувальник»;азрайонногоцентравсела–

дронамивертикальногозльоту: VersadronesHeavyLiftOctocopter;DJI Matrice 

600 Pro; DJI S1000. 

Було 

розраховановартістьзальотнугодинну,мінімальнувартістьперевезеннятудийна

зад,та точнукількістьвакцини. 

Длязабезпеченнярайонувакциноюпотрібновиконатирейсз Києва 

вБородянку, вартість якого склала 185 грн в обідві боки, така ціна є 

єфективною. 

Далі було прокладено 3 маршрути для доставки вакцини в села: 

 Бородянка – Берестянка; 

 Бородянка – Майданівка; 

 Бородянка – Козинці. 
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Безпілотник для першого маршруту здатний перевозити до 12 кг, тому 

потрібно буде здійснити 7 доставок, щоб перевезти весь вантаж ( тоді 

вартість буде складати: 7 ∗ 140 = 980 грн), або замінити на інший БПЛА, з 

більшою вантажопідйомністю. 

Безпілотник для другого маршрутуздатний перевозити до 15 кг, тому 

потрібно буде здійснити 8 доставок ( тоді вартість буде складати: 8 ∗ 92 =

736 грн), або замінити на інший БПЛА, з більшою вантажопідйомністю. 

Безпілотник для третього маршрутуне зможе виповнити доставку 

вакцини на маршруті №3, потрібно замінити на інший БПЛА, з більшим 

часом польоту. 

 

Розрахунокпроводився за допомогоюдронів з різнимизлітними 

характеристиками. Для забезпеченнябезперервної та ефективноїроботидронів 

- потрібно правильно підбиратимаршрути, враховуючиможливості БПЛА і 

вагупосилок. 
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