
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми. Інтеграція України в міжнародний поділ праці призвела 

до того, що все більший обсяг товарів сільськогосподарського призначення 
виробляється для експорту. Посилення міжнародної конкуренції вимагає від 
товаровиробників мінімізації витрат на всіх стадіях виробництва, складування 
та транспортування. В Україні, на відміну від більшості розвинених країн, 
аграрний сектор не має фактичної підтримки з боку держави, саме тому 
зниження витрат для забезпечення власної конкурентоспроможності є важливим 
завданням самих товаровиробників.  

Значну питому вагу кінцевої вартості товару складають транспортні 
витрати. Для відносно дешевих товарів розмір транспортних витрат становить 
до 70 % ціни франко-заводу. Статистика свідчить, що 92 % українських експортних 
вантажів сільськогосподарського призначення (за фізичними обсягами) і 
85 % (за вартістю) перевозяться водним транспортом, саме тому робота 
присвячена, в першу чергу, мінімізації вартості морського перевезення 
сільськогосподарських вантажів, у тому числі – в інтермодальних перевезеннях. 

Проблема ефективного управління діяльністю судноплавних перевезень  
завжди знаходилася в центрі уваги українського суспільства і його інституту – 
держави, оскільки флот державних компаній був втрачений, а приватним 
компаніям бракувало коштів для створення потужної технічної бази через 
повільне накопичення первинного капіталу. В результаті ринок перевезення 
українських вантажів було переділено між іноземними перевізниками, внаслідок 
чого обсяг перевезень вантажів національними перевізниками складає менше 5 % 
від загального обсягу імпортно-експортних операцій. У значній мірі це 
обумовлено тим, що середній вік українських суден становить за різними 
оцінками 17,3-22,6 років. Судна не відповідають вимогам світових морських 
конференцій і, відповідно, не мають права заходу в порти розвинених країн, 
що не дозволяє вийти на світовий ринок перевезень. Крім того, світова 
економічна криза 2008 року значно погіршила умови існування всіх 
судноплавних компаній через те, що на галузь морського судноплавства 
вплинула як промислова, так і фінансова криза.  

В таких умовах виживання українських судноплавних компаній вимагає 
не окремих заходів, а цілеспрямованої сукупності заходів із забезпечення 
ефективного функціонування компаній. Такі заходи формують стратегію 
транспортного підприємства, яка будується на засадах логістичного підходу 
до управління операційною діяльністю і методів оптимізації грошових та часових 
витрат доставки вантажів. 

Відзначимо, що теоретичні основи стратегічного управління були закладені 
А. Ансофом, І.А. Бланком, А.М. Поддерьогіним, Г.Н. Степановою, І.П. Хоміничем, 
А.Д. Чендлером та ін. Проблеми управління транспортом висвітлені в роботах 
Г.Б. Лебеди, Т.І. Попової, Н.Є. Терешкіної, І.Р. Юхновського та ін. Питання 
управління морським транспортом знайшли своє відображення в роботах 
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Є.М. Воєвудського, Е.П. Громового, М.О. Конєвцевої, І.А. Лапкіної, 
Г.С. Махуренко, І.П. Тарасової та ін. 

Ці вчені зробили великий внесок у розвиток стратегічного менеджменту та 
управління транспортом, проте питання стратегічного управління судноплавними 
компаніями в умовах конкуренції при спадній кон’юнктурі фрахтового ринку 
вивчено недостатньо як у теоретико-методологічному, так і в практичному плані. 
Поки що не створено науково обґрунтованого механізму формування стратегії 
судноплавної компанії з урахуванням специфіки галузі. При застосуванні 
проектного підходу до формування стратегії не існує чіткого алгоритму 
формування проектних альтернатив, немає єдиного підходу до вибору критеріїв, 
які визначають оптимальний проект стратегії з поля можливих проектних 
альтернатив. 

Саме тому необхідність створення оптимальної стратегії транспортного 
підприємства-перевізника вантажів сільськогосподарського призначення – 
судноплавної компанії – на основі логістичного підходу до управління 
перевезеннями в умовах економічної кризи та сильної конкурентної позиції 
лідерів-перевізників на міжнародному ринку визначає своєчасність та 
актуальність обраної теми наукового дослідження.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукові 
результати, теоретичні положення та висновки були реалізовані у рамках 
наукової теми Чорноморського державного університету імені Петра Могили 
«Оптимізація стратегії судноплавної компанії» (номер державної реєстрації 
0107U003421).  

Мета і завдання наукового дослідження. Метою дисертаційної роботи 
є узагальнення та поглиблення теоретико-методичних засад і розробка 
практичних рекомендацій створення економічної стратегії судноплавної 
компанії, що перевозить вантажі сільськогосподарського призначення, на 
основі логістичного підходу до управління перевезеннями.  

Досягнення цієї мети зумовило необхідність вирішення наступних завдань: 
− узагальнити підходи до визначення і формування принципів побудови 

економічної стратегії підприємства; 
− дослідити сучасний стан моделей управління судноплавною компанією 

і шляхи їх удосконалення; 
− проаналізувати ринок морських вантажних перевезень продукції сільського 

господарства; 
− обґрунтувати стратегію компанії на основі логістичних підходів до 

управління діяльністю підприємства; 
− побудувати моделі оптимізації процесів управління судноплавною 

компанією; 
− розробити програмне забезпечення щодо вибору оптимального маршруту 

доставки сільськогосподарських вантажів. 
Об’єктом дослідження є процес створення економічної стратегії транспортних 

підприємств у контексті логістики перевезень у системі АПК. 
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Предмет дослідження – теоретико-методичні засади та практичні аспекти 
створення стратегії судноплавної компанії. 

Методи дослідження. Методологічною та теоретичною основою дисертаційної 
роботи є фундаментальні положення економічної теорії, управління проектами, 
наукові розробки вітчизняних та зарубіжних учених у сфері стратегічного 
управління вантажними потоками, транспортними мережами, законодавчі 
акти та нормативно-правові документи країни. 

У процесі наукового дослідження використовувалися діалектичний метод і 
системний підхід. Процес логістичного управління судноплавною компанією 
розглядається через призму взаємозв’язку та єдності теорії і практики, 
загального та одиничного, змісту і форми, на основі поєднання макро- і 
мікроекономічних підходів. У роботі було використано наступні методи 
дослідження: аналізу і синтезу (дослідження підходів до управління проектами і 
формування стратегії транспортного підприємства, оцінка проблем судноплавних 
компаній), економіко-математичні методи оптимізації (розв’язання задач вибору 
оптимального маршруту доставки), статистичні методи (розв’язання задачі 
про вибір оптимального типу судна, прогнозування фрахтових ставок та вартості 
суден), методи фінансового аналізу (проектування тарифів на перевезення).  

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що системно 
розглянуто комплексну проблему вдосконалення управління судноплавними 
компаніями, що перевозять вантажі сільськогосподарського призначення. 
Результати, які відображають наукову новизну дослідження та виносяться 
на захист, полягають у наступному.  

Вперше: 
− на основі системного підходу розроблено багатомірну матрицю стратегій 

судноплавної компанії для зведення нескінченої множини можливих напрямків 
розвитку підприємства до скінченої кількості проектних альтернатив. 

Удосконалено: 
− методику структурованого аналізу ринку перевезень з урахуванням 

особливостей попиту, пропозицій і цін на перевезення, що дозволяє визначити 
перспективні напрямки розвитку компанії; 

− модель прогнозування фрахтової ставки як рівноважної ціни на ринку 
перевезень вантажів сільськогосподарського призначення, яка використовує 
не лише параметри-показники товарного ринку (попиту), але й ринку транспортних 
засобів (пропозиції), що дозволяє підвищити точність прогнозу і, як наслідок, 
більш точно визначити майбутні доходи судноплавних компаній; 

− модель прогнозування вартості судна з урахуванням, окрім технологічних 
властивостей судна, ще і кон’юнктури ринку перевезень сільськогосподарських 
вантажів, що дозволяє точніше оцінити вартість судна, а відтак – необхідний 
обсяг капітальних вкладень; 

− алгоритм методу «майже оптимальних планів» у частині розстановки 
транспортних засобів на ділянках маршруту перевезення для оптимізації 
схеми перевезення, що мінімізує витрати часу і коштів при організації діяльності 
судноплавної компанії; 
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− методику вибору найкращого проекту стратегії шляхом урахування ряду 
показників, які характеризують негативні якості стратегії поряд з позитивними, 
що дозволяє більш ефективно використовувати ресурси судноплавних компаній; 

− алгоритм проектування економічно обґрунтованих тарифів судноплавної 
компанії для забезпечення конкурентоспроможності підприємства на ринку 
перевезень вантажів сільськогосподарського призначення. 

Отримали подальшого розвитку: 
− механізм вибору оптимального маршруту доставки сільськогосподарських 

вантажів з можливістю використання принципів інтермодального перевезення, 
що дозволяє скоротити час перевезень та мінімізувати грошові і матеріальні 
витрати судноплавної компанії; 

− сценарії державної підтримки судноплавної галузі, які визначають 
імовірність реалізації проектів стратегій. 

Практичне значення результатів дослідження. Цінність роботи полягає 
в поглибленні методики створення стратегії підприємства та розробці 
рекомендацій щодо впровадження оптимізаційних методів управління 
судноплавними компаніями, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності 
як самих транспортних, так і сільськогосподарських підприємств, які можуть 
утворювати єдиний комплекс. 

Окремі теоретичні, методичні та практичні результати дослідження 
використовуються на підприємствах сільськогосподарської, морської та 
освітньої галузей: ТОВ Сільськогосподарське підприємство «НІБУЛОН» (акт б/н 
від 12.05.10), ФГ «Інтегровані агросистеми» (акт б/н від 20.01.10), ПП 
«Транекс» (акт № 1 від 15.05.09), ВАТ «Компанія «Мар Шиппінг» (акт б/н 
від 21.12.09), Південнослов’ янський інститут Київського славістичного 
університету (акт № 526 від 30.12.09). 

Особистий внесок здобувача. Основні наукові положення, висновки та 
рекомендації, що виносяться на захист, належать особисто автору. Конкретний 
внесок автора зазначений в авторефераті у переліку публікацій за темою 
дисертації. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати 
роботи апробовано в доповідях на науково-практичних конференціях та 
семінарах, а саме: Міжнародній конференції «VIII історико-культурологічні 
слов’янознавчі читання» (м. Миколаїв, 2003 р.); VII конференції молодих 
науковців «Ольвійський форум» (м. Миколаїв – Очаків, 2005 р.); VIIІ конференції 
молодих науковців «Ольвійський форум» (м. Миколаїв – Очаків, 2005 рік); 
Міжнародній конференції «Могилянські читання» (м. Миколаїв, 2007 рік); 
ІІІ Міжвузівській науково-практичній конференції «Науковий потенціал вищої 
школи: політехнічна освіта в контексті Болонсього процесу» (м. Миколаїв, 
2007 р.); Міжнародній конференції «Проблеми конкурентоспроможності 
економіки в умовах євроінтеграції: регіональні аспекти», (м. Запоріжжя, 2008); 
Міжнародній конференції «Слов’янські читання»  (м. Миколаїв, 2008 р.); 
ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Управління проектами: Стан 
та перспективи» (м. Миколаїв, 2008 р.); науковій конференції «Інформаційні 
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технології в економіці та управлінні» (м. Миколаїв, 2008 р.); Міжнародній 
конференції «Могилянські читання» (м. Миколаїв, 2008 р.); науковій конференції 
«Проблеми та перспективи розвитку обліку та економічного аналізу» (м. Миколаїв, 
2008 р.); ХIV Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційні 
технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і 
освіти» (м. Київ, 2008 р.); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції 
«Молодежь и наука: реальность и будущее» (м. Невинномиськ, Російська 
Федерація, Ставропольський край, 2009 р.); Міжнародній науково-практичній 
конференції «PM Kiev ‘09» «Управление проектами в развитии общества» 
(м. Київ, 2009 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Управління 
проектами: Стан та перспективи» (м. Миколаїв, 2009 р.); Причорноморській 
регіональній науково-практичній конференції професорсько-викладацького 
складу (м. Миколаїв, 2009 р.). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження опубліковано 
в 17 наукових роботах (зокрема 7 – у наукових фахових виданнях, 10 – у 
матеріалах науково-практичних конференцій та семінарів), загальним обсягом 
5,69 друкованих аркушів (з них у фахових виданнях – 4,01), з них особисто 
автору належать 5,58 друкованих аркушів. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 
трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків, що 
викладені на 293 сторінках комп’ютерного тексту. Робота містить 76 таблиць, 
19 рисунків, список використаних джерел із 208 найменувань, 21 додаток. 

 
СТРУКТУРА І ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі дається короткий огляд проблем створення економічної стратегії 

транспортних підприємств, що перевозять вантажі сільськогосподарського 
призначення, в першу чергу – судноплавних компаній. У розділі обґрунтовується 
актуальність обраної теми, визначено мету, предмет і об’єкт дослідження, 
сформульовано основні завдання роботи, наведено наукову новизну та практичне 
значення отриманих результатів. 

У першому розділі «Теоретико-методичні засади проектування 
стратегій транспортних підприємств» проводиться огляд і аналіз існуючих 
робіт іноземних та вітчизняних дослідників, присвячених проблемам стратегічного 
управління підприємствами і особливостям формування стратегії з урахуванням 
специфіки транспортної галузі.  

Виявлено, що існує три основні підходи до визначення стратегії: стратегія 
як соціально-економічна модель, стратегія як генеральний план, стратегія як 
конкретна практична діяльність з управління пасивами і активами підприємства.  

Різняться також підходи до методики формування стратегії підприємства. 
З одного боку, пропонується використовувати ситуаційний підхід – визначати 
мету діяльності підприємства і продумувати алгоритми дій у різних ситуаціях, 
які виникають під впливом зовнішнього середовища. З іншого боку, стратегію 
можна формувати як єдиний комплекс дій, вважаючи, що зовнішні фактори 
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