
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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впливають на «оперативну фінансову стратегію», але не мають впливу на 
генеральну стратегію. При цьому генеральна стратегія будується на балансово-
виробничому підході, тобто кінцева мета прив’язується до показників фінансового 
аналізу підприємства, а реалізація генеральної фінансової стратегії зводиться до 
досягнення певних значень цих показників або до підтримання їх на певному 
рівні. Існує підхід, який підкреслює практичний характер процесу формування 
стратегії, тому і саму стратегію визначає як комплекс дій. З одного боку, він 
передбачає варіантність розвитку підприємства, де стратегія виступає не як план, 
а як набір можливих напрямів розвитку системи «підприємство – зовнішнє 
середовище». З іншого боку, використовуються показники фінансової і господарчої 
діяльності для визначення цих варіантів розвитку. При цьому фінансова стратегія 
має певну самостійність стосовно генеральної стратегії підприємства.  

Внаслідок проведеного аналізу переваг та недоліків зазначених підходів 
до визначення стратегії нами запропоновано визначення стратегії як комплексу 
дій, направлених на реалізацію довгострокових цілей підприємства. Стратегічною 
ціллю будь-якого комерційного підприємства є максимізація прибутку, яка 
досягається як за рахунок введення обґрунтованої системи показників 
фінансового стану, системи моніторингу, так і за рахунок зменшення витрат 
виробничої діяльності. 

В розділі проаналізовано особливості підприємств судноплавної галузі, 
визначено, що на формування стратегії впливають такі фактори: міжнародний 
характер перевезень; посилення конкуренції через погіршання кон’юнктури 
фрахтового ринку внаслідок економічної кризи і зменшення товарообігу в 
міжнародній торгівлі; відсутність належної фінансової та законодавчої державної 
підтримки морських перевезень; необхідність розвитку підприємства за умов 
самофінансування через неспроможність національної фінансово-кредитної 
системи. 

Для створення стратегії судноплавної компанії на основі логістичних 
принципів управління запропоновано застосовувати проектний підхід. Складність 
його використання полягає в тому, що формування конкретних проектів являє 
собою неструктуровану задачу, тобто загальних алгоритмів її розв’язання не 
існує. Таким чином, нескінчену множину можливих напрямків діяльності 
компанії слід звести до дискретної кількості проектів, фінансово-економічні 
і технічні показники яких підлягають розрахунку для здійснення вибору 
найкращого з проектів.  

Виходячи з цього, ставиться науково-прикладна задача створення алгоритмів 
проектування стратегій судноплавних компаній на основі оптимізаційних 
методів управління в контексті логістики перевезень. 

У другому розділі «Дослідження процесу створення проектів стратегії 
судноплавної компанії» розглянуто процес створення проектів стратегії 
судноплавної компанії. Проектування стратегії підприємства базується, в 
першу чергу, на аналізі зовнішнього середовища, яке визначає потенційний 
сегмент ринку перевезень вантажів сільськогосподарського призначення, на 
який орієнтується підприємство. Станом на початок 2009 р. проаналізовано:  
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− структуру і динаміку світового флоту за різними категоріями суден, що 
дозволяє оцінити наявні ресурси флоту;  

− вікову структуру флоту, що вказує на місце національного флоту в 
структурі світового флоту (вік суден є чинником конкурентної позиції, оскільки, 
як правило, визначає загальний технічний стан корпуса та обладнання, швидкість 
руху, відповідність нормам світових морських конференцій);  

− світовий флот у розрізі країн реєстрації з урахуванням наявності прапору, 
що дає інформацію про основні країни-конкуренти;  

− склад українського флоту, що дає інформацію про внутрішніх конкурентів;  
− типи ринкових структур, що дозволяє визначити тип конкуренції на 

ринку перевезення окремих типів вантажу, адже наявність монополістичних 
та олігопольних ринків перевезення товарів обмежує напрямки стратегічного 
розвитку; 

− баланс наявного флоту та кількості вантажу, котрий пред’явлено до 
перевезення, що дає змогу оцінити надлишки або нестачу флоту за конкретним 
типом і вказує на пріоритетні напрямки діяльності; 

− динаміку індексів фрахтових ставок, що дозволяє виявити найбільш 
прибуткові райони плавання. 

Аналіз ринку перевезень показав, що судноплавним компаніям слід орієнтувати 
свою діяльність на перевезення вітчизняних навалочних та генеральних 
вантажів у трамповому судноплавстві. При цьому необхідно враховувати, 
що імпортно-експортні вантажопотоки є значною мірою незбалансованими за 
обсягами. Ступінь збалансованості суттєво залежить від того, суднами якого 
типу буде перевозитися той чи інший вантаж. 

Найскладнішою частиною створення стратегії судноплавної компанії є 
формування проектних альтернатив, тобто можливих варіантів розвитку 
підприємства. В роботі запропоновано методику поділу нескінченої кількості 
варіантів розвитку компанії на конкретні проектні альтернативи за трьома 
аспектами: тип суден, на які орієнтується компанія (тенденція до «контейнерізації», 
«універсалізації», «спеціалізації» суден); ступінь агресивності стратегії; місткість 
суден, що плануються для експлуатації. Сформовані проектні альтернативи 
являють собою багатомірну матрицю, яка складається з 36 взаємовиключних 
стратегій (рис.1). 

Для кожного з окреслених проектів стратегій застосовано розроблену 
методику розрахунку техніко-експлуатаційних та фінансових показників 
діяльності судноплавної компанії. Визначено, що однією з найсуттєвіших статей 
витрат судноплавної компанії є витрати на придбання/оренду суден. У роботі 
запропоновано модель прогнозування вартості судна з урахуванням не лише 
його технологічних властивостей, але й кон’юнктури ринку перевезень: дедвейт 
судна; потужність судової енергетичної установки; потужність суднового 
вантажного обладнання; тип льодового класу; тип суднової енергетичної 
установки; ставка фрахту на даний тип суден; вартість новопобудованого 
аналогу; ставка, що відображає вартість капіталу. 
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Рис. 1. Матриця можливих стратегій судноплавної компанії 

Доходи судноплавної компанії, в першу чергу, визначаються фрахтовими 
ставками на перевезення вантажу. Фрахтову ставку пропонується прогнозувати 
як рівноважну ціну на ринку перевезень, що залежить від товарного ринку 
(попит) і ринку транспортних засобів (пропозиція) методами економетричного 
моделювання. В якості факторів моделі були обрані: річна кількість товару 
для перевезення; середньорічна вартість тонни вантажу; сумарний дедвейт, 
кількість суден та кількість замовлень на нові судна, що здатні перевезти 
даний вантаж. Аналіз побудованих економетричних моделей виявив мульти-
колінеарність між кількістю замовлень на нові судна і загальним тоннажем 
суден, здатних перевезти даний тип вантажу, тому тоннаж нових суден було 
вилучено з моделі. 

У третьому розділі «Вдосконалення механізму проектування стратегії 
судноплавної компанії» розроблено методику вибору найкращого проекту 
стратегії. Вибір найкращої стратегії не можна здійснювати існуючими способами, 
оскільки отримані проектні альтернативи є різнорідними за обсягом ринку, 
складом флоту, рівнем витрат, доходів, капітальних вкладів, терміном окупності 
тощо. В роботі запропоновано використати коефіцієнт ефективності проекту 
(див. формулу 1), тобто інтегральний показник, який враховує як позитивні, 
так і негативні якості стратегії: рівень витрат, доходів, термін окупності, 
кількість суден, необхідних для реалізації даного проекту, яка визначає 
певною мірою ймовірність виконання даної стратегії: 
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(1) , 

де: ki – частинні коефіцієнти ефективності, які характеризують відхилення 
кожного значення показника-критерія від найкращого показника серед всіх 
стратегій. Коефіцієнт ефективності може знаходитися в діапазоні [0; 1]. 
Значення 1 показує, що стратегія є найкращою за всіма критеріями одночасно; 

pi – вагові коефіцієнти. Для доходів, збитків, терміну окупності і кількості 
потрібних суден вони складають 0,25; 0,35; 0,25; 0,15, що визначено експертним 
методом. 

Для критеріїв, що характеризують позитивну якість стратегії, тобто бажаним 
є максимальне значення показника, частинний коефіцієнт ефективності 
розраховується за формулою: 

max→=
∑
∑

i
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K
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A
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i = , (2) 

де: Aj – значення показника для j-ї стратегії; 
Amax – найбільше значення показника серед усіх стратегій. 
Таким чином, розраховуються частинні коефіцієнти ефективності для 

доходів і збитків (найкращою ситуацією є мінімум витрат, що математично 
відповідає найбільшому з від’ємних чисел). 

Для критеріїв, що характеризують негативну якість стратегії, тобто бажа-
ним є мінімальне значення показника (термін окупності, кількість суден), 
частинний коефіцієнт ефективності розраховується за формулою: 

j
i B

B
k min= , (3) 

де: Bj – значення показника для j-ї стратегії; 
Bmin – найменше значення показника серед усіх стратегій, яке є найкращим. 
Коефіцієнти ефективності проектів стратегій представлено в табл. 1. 

Таблиця 1 
Коефіцієнти ефективності проектів стратегій 

№ 
Розмір 
суден 

Стратегії за 
типом суден 

Доля ринку вантажів 
сільськогосподарського 

призначення 

Коефіцієнт 
ефективності 

1 великі спеціалізація надлишок без олігополій 0,15969 

2 великі спеціалізація надлишок ринку 0,15917 

3 великі універсалізація надлишок ринку 0,14366 

4 великі універсалізація весь ринок 0,13148 

5 великі контейнерізація надлишок ринку 0,07982 

6 малі універсалізація надлишок ринку 0,07940 



10 

7 великі спеціалізація весь ринок без олігополій 0,07833 
8 великі універсалізація надлишок без олігополій 0,07553 
9 великі спеціалізація весь ринок 0,07380 
10 великі контейнерізація надлишок без олігополій 0,07320 
11 малі універсалізація надлишок без олігополій 0,07040 
12 великі універсалізація весь ринок без олігополій 0,06748 
13 малі спеціалізація надлишок без олігополій 0,06118 
14 середні контейнерізація надлишок без олігополій 0,06099 
15 середні універсалізація надлишок ринку 0,05939 
16 малі спеціалізація надлишок ринку 0,05451 
17 малі контейнерізація надлишок без олігополій 0,05270 
18 великі контейнерізація весь ринок без олігополій 0,05181 
19 малі контейнерізація надлишок ринку 0,04976 
20 середні контейнерізація надлишок ринку 0,04805 
21 великі контейнерізація весь ринок 0,04588 
22 середні універсалізація надлишок без олігополій 0,04006 
23 середні спеціалізація надлишок без олігополій 0,03861 
24 середні спеціалізація надлишок ринку 0,03612 
25 середні універсалізація весь ринок без олігополій 0,03478 
26 середні універсалізація весь ринок 0,03353 
27 середні контейнерізація весь ринок без олігополій 0,02723 
28 середні контейнерізація весь ринок 0,02701 
29 малі універсалізація весь ринок без олігополій 0,02252 
30 середні спеціалізація весь ринок 0,02008 
31 малі універсалізація весь ринок 0,01920 
32 середні спеціалізація весь ринок без олігополій 0,01848 
33 малі спеціалізація весь ринок без олігополій 0,01555 
34 малі контейнерізація весь ринок без олігополій 0,01466 
35 малі спеціалізація весь ринок 0,01282 
36 малі контейнерізація весь ринок 0,01113 

Закінчення таблиці 1 

У роботі сформовано три сценарії державної підтримки судноплавства в 
Україні: 

− перший сценарій (песимістичний) містить заходи, необхідні для реалізації 
розроблених проектів стратегій судноплавних компаній; 

− другий сценарій (оптимістичний) містить заходи, необхідні для реалізації 
проектів стратегій за умов існування судноплавних компаній у якості 
національних перевізників, тобто з суднами під прапором України; 

− третій сценарій (перспективний) містить бажані заходи для подальшого 
розвитку і посилення конкурентоспроможності транспортної галузі України. 
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Визначено, що з урахуванням поточного стану економіки країни другий 
та третій сценарії є малоймовірними, тому проекти стратегій судноплавних 
компаній мають створюватися без розрахунку на державну підтримку в 
найближчий час. 

Визначено резерви підвищення ефективності діяльності судноплавної 
компанії, оскільки підвищення конкурентоспроможності за рахунок зменшення 
витрат та максимізації прибутку буде визначати можливість реалізації обраного 
проекту стратегії. Запропоновано методики вдосконалення наступних процесів: 

− оптимізація маршруту доставки вантажів; 
− проектування параметрів судна під певний стабільний вантажопотік 

таким чином, щоб забезпечити найбільшу економічну ефективність; 
− інтеграція судноплавної компанії в інтермодальні перевезення; 
− розробка економічно обґрунтованих тарифів на перевезення. 
Нами запропоновано методику проектування оптимальних параметрів судна, 

в першу чергу – чистої вантажопідйомності, для досягнення найбільшої 
економічної та технологічної ефективності у разі наявності стійких вантажопотоків. 
Визначено оптимальну програму поповнення флоту, що сприяє найбільш 
ефективному використанню коштів. При розв’язанні задачі сформульовано 
основні вимоги, які висуваються до суден-претендентів на поповнення флоту. 
Сформульовано постановку задачі визначення оптимальної структури флоту 
судноплавної компанії. 

Вихідними умовами для оптимізації маршруту доставки є набір вантажів, 
які необхідно перевезти за рік із заздалегідь визначених портів. Для здійснення 
цього завдання побудовано косу таблицю вантажних тоннажо-потоків, розв’язано 
задачу визначення оптимальних схем руху суден в умовах мінімізації баластних 
переходів, підготовлено вихідні дані для розв’язання задачі обґрунтування 
програми поповнення флоту судноплавної компанії (провізна спроможність 
кожного судна на кожній схемі руху, валова інтенсивність обробки суден, 
стоянковий і ходовий час суден, річна провізна спроможність суден, кількість 
рейсів за рік, чиста валютна виручка за кожною схемою руху). Задача 
розв’язувалася модифікованим методом «майже оптимальних планів», оскільки 
існуючий метод не завжди дає оптимальне рішення. Сутність модифікації 
полягає в тому, що спочатку здійснювалася оптимізація розстановки наявних 
суден, а потім – оптимізація розстановки суден-претендентів на поповнення, 
в той час як існуючий метод пропонує здійснювати оптимізацію одночасно 
для всіх суден. 

Обґрунтування маршруту доставки здійснено для забезпечення інтеграції 
морського судноплавства України у світовий логістичний процес. Власники 
вантажу намагаються доручити перевезення єдиному експедитору, в тому числі 
морському, забезпечити схоронність вантажу протягом усього маршруту 
перевезення (door-to-door). Крім того, робота суден залежить від режиму 
роботи порту, який, у свою чергу, щомісячно уточнює та координує план дій 
із залізницею. Виходячи з цього, розроблено схеми перевезення з урахуванням 
наземних видів транспорту. Одна з головних проблем в інтермодальних 
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перевезеннях – це вибір оптимального маршруту в умовах наявності численних 
варіантів доставки з різною вартістю доставки та різною швидкістю. Як правило, 
оптимальне рішення за одним критерієм є далеким від оптимальності за 
іншим (приклади порівняння часових та вартісних показників за найкращими 
з варіантів показані на рис. 2, 3). 
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Тому при розв’язанні задачі оптимізації маршруту доставки введено 
інтегральний показник ефективності доставки, розрахований як середнє 
геометричне між коефіцієнтами ефективності часу доставки і вартості перевезення. 
Таким чином, оптимальним будемо вважати довільний розв’язок, інтегральний 
показник ефективності якого відхиляється від мінімального не більше ніж 
на 20 %. Оскільки задача вимагала великої кількості обчислень (338 варіантів 
доставки вантажу), для розрахунків параметрів інтермодальних перевезень 
(часові і вартісні параметри, коефіцієнти ефективності та ін.) було розроблено 
програму, написану на алгоритмічній мові Visual Basic for Applications. 

Вибір оптимального типу судна здійснювався на вже існуючих напрямках 
вантажопотоку, в тому числі на складених схемах; судно обиралося, виходячи 
з технічних характеристик наявного парку суден. Критерієм оптимальності 
для даної задачі є мінімум приведених витрат на експлуатацію судна. 

В роботі розроблено механізм розрахунку фрахтових ставок, диференційованих 
за класом вантажу і відстанню перевезень, при рівні прибутковості 15 %, що 
відповідає середньосвітовому значенню для морських перевезень. Розрахунок 
собівартості тримання кожного виду судна на ходу і на стоянці виконувався 
за допомогою розробленої програми на мові Visual Basic for Applications. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертації вирішено актуальну наукову задачу, що полягає у створенні 

стратегії транспортної (судноплавної) компанії в умовах жорсткої конкуренції 
та падіння кон’юнктури фрахтового ринку, що має суттєве значення для 
розвитку науки управління, практики як підвищення ефективності транспортного 
процесу, так і використання фінансових ресурсів сільськогосподарських 
підприємств при перевезеннях їхніх вантажів морським шляхом. 

Основні наукові висновки зводяться до такого: 
1. На основі аналізу недоліків і переваг існуючих підходів до визначення 

стратегії (стратегія як соціально-економічна модель, генеральний план, конкретна 
практична діяльність з управління підприємствами) дано визначення 
стратегії як комплексу дій, направленого на реалізацію довгострокових 
цілей підприємства. 

2. Проаналізовано особливості судноплавної галузі. Визначено, що стратегічне 
управління цим сектором економіки зумовлене такими факторами, як: 
міжнародний характер перевезень; посилення конкуренції через падіння 
кон’юнктури фрахтового ринку внаслідок економічної кризи і зменшення 
товарообігу в міжнародній торгівлі; відсутність належної фінансової та 
законодавчої державної підтримки транспортної галузі; необхідність розвитку 
підприємства за умов самофінансування через неспроможність національної 
фінансово-кредитної системи. При формуванні стратегії судноплавної компанії 
запропоновано застосовувати проектний та логістичний підходи як такі, що 
найбільшою мірою сприятимуть всебічній оптимізації діяльності підприємства 


