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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 
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для забезпечення конкурентоспроможності судноплавної компанії на основі 
мінімізації витрат і максимізації прибутку на всіх стадіях операційної діяльності. 

3. Створено методику аналізу фрахтового ринку за наступними складовими: 
аналіз структури і динаміки флоту за категоріями; аналіз конкурентного 
середовища та типів конкуренції; баланс наявного флоту та кількості вантажів. 
Доведено, що судноплавним компаніям слід орієнтувати свою діяльність на 
перевезення вітчизняних генеральних та навалочних вантажів у нелінійному 
(трамповому) судноплавстві. 

4. Визначено головні аспекти для створення проектних альтернатив, а саме: 
ступінь агресивності стратегії; тип суден («контейнерізація», «універсалізація», 
«спеціалізація» суден); місткість суден, що плануються для експлуатації. 
Сформовані проектні альтернативи являють собою багатомірну матрицю 
взаємовиключних стретегій, серед яких обирається найкраща. Для оцінки 
стратегій і вибору найкращої з них запропоновано використовувати інтегральний 
показник, який враховує як позитивні, так і негативні якості стратегії: рівень 
витрат і доходів, термін окупності, кількість суден, необхідних для реалізації 
даного проекту. Такий показник дозволяє всебічно обґрунтувати вибір стратегії 
судноплавної компанії. 

5. Розроблено регресійну модель прогнозування вартості судна з урахуванням 
не лише технологічних властивостей судна, але й кон’юнктури ринку перевезень 
відповідних вантажів. Доходи судноплавної компанії насамперед визначаються 
фрахтовими ставками на перевезення вантажу, які є величинами, що підлягають 
значним коливанням. Фрахтову ставку пропонується прогнозувати методами 
економетричного моделювання як рівноважну ціну на ринку перевезень, яка 
залежить від товарного ринку і ринку транспортних засобів. Розроблені 
моделі дозволили підвищити точність прогнозів майбутніх доходів і витрат 
судноплавної компанії.  

6. Сформовано три сценарії державної підтримки судноплавства в Україні, 
визначено найбільш імовірний з них і передбачено його вплив на реалізацію 
обраного проекту стратегії компанії. 

7. Застосування модифікованого алгоритму методу «майже оптимальних 
планів» для отримання розв’язку задачі оптимізації маршруту доставки вантажів і 
розробленої методики проектування оптимальних параметрів судна для 
організації перевезення стабільних вантажопотоків для досягнення найбільшої 
економічної та технологічної ефективності експлуатації судна дозволило 
мінімізувати витрати судноплавної компанії. Запропоновано модель вибору 
оптимального маршруту доставки вантажів і транспортних засобів в 
інтермодальних перевезеннях, а також розроблено програмне забезпечення 
для автоматизації цього процесу. Інтеграція судноплавної компанії в змішані 
сполучення дала змогу скоротити час на доставку вантажів та спростити 
процедуру документарного оформлення перевезень. Удосконалено методику 
обґрунтованого розрахунку тарифів на перевезення вантажів залежно від 
класу вантажів та району плавання, що підвищує конкурентоспроможність 
компанії. 
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8. Реалізація розроблених наукових положень, висновків і рекомендацій 
у процесі їх впровадження в роботу сільськогосподарських та транспортних 
підприємств підтвердила їх достовірність і доцільність практичного 
використання. 
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