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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Згідно проекту Транспортної стратегії України до

2020 р. Міністерства транспорту, визначено основні на�
прями для подальшого розвитку річкового транспорту
в логістичній системі перевезень за участю України [3,
с. 4]. Із розвитком нових технологій транспортування
та впровадженні мультимодальних перевезень змі�
нюється роль річкових портів, які можуть стати центра�
ми в логістичних ланцюгах руху вантажів. Створення
річкових логістичних центрів на базі річкових портів по�
требує розробки їх логістичних стратегій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Вивченням та аналізом розробки логістичних стра�

тегій для морських та річкових портів займалися Архан�
гельский С.В., Арсенова В.И., Воронцова С.Д., Зюзін
В.Л., Ефремова А.В., Карпова А.Ю., Костров В.Н.,
Нікіфоров В.С., Титова А.В., Федюшин В.М., Хасаева
Г.Р. та інші. Але сучасні умови потребують нових
підходів у розробці логістичної стратегії річкових портів.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Розробка логістичних стратегій річкових портів Ук�

раїни залежно від рівня логістичної привабливості та
шляхи їх реалізації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сьогодні в умовах економічної кризи та зі зменшен�

ням обсягів перевезень внутрішнім водним транспортом
необхідно впровадження інноваційних методів управ�
ління в пошуках шляхів відновлення річкових переве�
зень. Одним із основних напрямів для вирішення цієї
проблеми є розробка логістичних стратегій для річко�
вих портів України та схеми їх реалізації. Логістична
стратегія повинна бути спрямована на вивчення можли�
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вості змін у діяльності річкових портів як складової
транспортного вузла.

Зазначений перехід від транспортних функцій пор�
та до логістичних означає, що він змінює характер сво�
го функціонального призначення. Основні напрями
діяльності порту в такому випадку повинні збігатися з
цілями логістики:

— оптимальне використання пропускної здатності;
— висока гнучкість у виробничій діяльності;
— швидка реакція на вимоги клієнтури;
— готовність до надання послуг;
— надійність та оперативність у наданні послуг;
— постійна робота щодо скорочення витрат;
— безперервне інформаційне обслуговування

клієнтури;
— урахування потреб та запитів клієнтури.
Реалізація цих цілей підвищує конкурентоздатність

річкового порту. При цьому змінюється інфраструкту�
ра порту — повинні формуватися річкові логістичні цен�
три (РЛЦ) з інформаційною складовою, створюватися
припортова промислова логістична зона. Річкові порти
повинні знайти своє місце в логістичному ланцюзі по�
стачань: стати організатором доставки вантажів на пев�
ному етапі товароруху та звязуючою логістичною лан�
кою на стиці транспортних елементів системи постачань.

Інтеграція річкового порту в логістичний ланцюг
постачань зображено на рис. 1.

Для аналізу й проектування стратегії логістичних
систем за участю річкового порту застосовують, як пра�
вило, методологічний принцип логістичної координації
та інтеграції. Цей принцип дозволяє досягнути узгодже�
ної інтегральної участі всіх ланок логістичної системи
управлінням економічними (матеріальними, інформа�
ційними, фінансовими) потоками при реалізації цільо�
вої функції [1, с. 47].
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 Для вибору стратегії річкового
порту необхідно дати оцінку його
логістичної привабливості, яка
включає в себе такі критерії: вход�
ження в міжнародні транспортні ко�
ридори (МТК), розташування по�
близу промислових районів, на�
явність транспортного забезпечен�
ня (автошляхи, залізниці, аеропор�
ти), складські потужності, мож�
ливість будівництва контейнерних
терміналів, перспективні вантажо�
потоки, рівень використання про�
пускної здатності порту, мож�
ливість обслуговування суден типу
"ріка�море".

При цьому застосовують прин�
цип моделювання та інформаційно�
комп'ютерної підтримки�викорис�
тання різних моделей: математич�
них, економіко�математичних, гра�
фічних, імітаційних.
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МП — матеріальний потік
ІП — інформаційний потік
ФП — фінансовий потік

Рис. 1. Інтеграція річкового порту в логістичний ланцюг

Рис. 2. Основні логістичні стратегії та шляхи їх реалізації
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Застосування принципу стійкості та адаптивності
дозволяє створити логістичну систему зі стійкою робо�
тою за умов припустимих відхилень параметрів і фак�
торів зовнішнього середовища — наприклад, зміна умов
надання транспортних послуг. Логістична система при
цьому повинна пройти етап пристосування до нових умов
функціонування з внесенням зміни до програми діяль�
ності, параметрів і критеріїв оптимізації.

Основні логістичні стратегії [2, с. 96], які можна, на
наш погляд, використовувати щодо річкових портів та
шляхи їх реалізації представимо в вигляді рис. 2.

Розглянемо етапи формування і реалізації логістич�
ної стратегії по кожному етапу.

Перший етап. Оцінка передумов вибору логістичної
стратегії розвитку:

— перспективи зростання зовнішньоекономічних і
транзитних вантажопотоків;

— наявність великого потенціалу потужностей пор�
ту та можливість надання додаткових послуг;

— об'єктивна необхідність для вітчизняної економ�
іки розвитку портів і річкового комплексу в цілому,

— місце порту в логістичному ланцюгу руху ван�
тажів.

 Другий етап. Аналіз логістичної привабливості порту:
— входження в МТК, наявність транспортної інфра�

структури;
— вплив місцерозташування;
— перспективні вантажопотоки;
— можливість будівництва контейнерних термі�

налів;
— використання пропускної здатності;
— аналіз позитивних і негативних чинників, що виз�

начають стан виробництв і впливають на ефективність.
Третій етап. Оцінка рівня логістичної привабливості:
— залежно від сукупності ознак логістичної приваб�

ливості визначається рівень: низький, середній, високий;
у відповідності до рівня логістичної привабливості оби�
раються види стратегій.

 Четвертий етап. Прийняття рішення щодо вибору
напрямку розвитку:

— оцінка зовнішніх передумов розвитку: державна
підтримка (юридична, інформаційна, фінансова тощо);
стратегія і прогноз розвитку економіки.

— оцінка внутрішніх можливостей розвитку: вироб�
ничих, фінансових, науково�технічних та кадрових.

 П'ятий етап. Визначення логістичної стратегії роз�
витку порту.

Формулювання місії відповідає наступним визначен�
ням:

— розвиток портів як основи внутрішнього водно�
го комплексу України;

— темпи росту вантажообігу повинні бути макси�
мально можливі, але відповідати темпам росту суміж�
них видів транспорту і економіки регіону та країни;

— активізація інвестиційно�інноваційної діяльності
з метою забезпечення стратегії розвитку, ріст капіталов�
кладень у портову техніку. Об'єкти інвестування мають
визначатися технологічними потребами, економічною
доцільністю та перспективою залучення вантажів за
номенклатурою.

 Шостий етап. Вибір та розробка програми розвит�
ку порту:

— правові заходи передбачають юридичне супро�
водження розвитку, укладання контрактів, формуван�
ня системи та структури управління розвитком;

— організаційні заходи передбачають організацію
реалізації стратегії, визначення календарного плану;

— фінансово�економічні заходи — оцінка еконо�
мічної ефективності реалізації проектів розвитку пор�
ту, визначення обсягів інвестицій та джерел іх фінансу�
вання;

— виробничо�технічні заходи — технічний розви�
ток порту;

— соціальні заходи — покращення умов роботи і
побуту працівників, створення робочих місць, мотивація.

 Сьомий етап. Реалізація стратегії розвитку перед�
бачає виконання заходів що передбачені програмою
розвитку у встановлені календарним графіком терміни.

Восьмий етап. Координація і контроль стратегії роз�
витку передбачає оцінку ефективності програми та вне�
сення змін у хід її реалізації. Успішна реалізація про�
грами залежить від забезпечення у задані терміни чіткої
організації, координації і контролю роботи.

Проблеми створення в крупних транспортних вуз�
лах річкових логістичних центрів виходять за рамки
транспортних проблем.

У сучасних умовах розвитку світової економіки тор�
гівельні порти в складі транспортних вузлів виконують
роль зв'язуючої ланки в русі товарів. Вони одночасно є
промисловими та комерційними центрами розподілу
вантажів та інформаційного забезпечення в системі ви�
робництва і розподілу товарів [4, с. 331].

Резервом інтенсифікації в ринкових умовах висту�
пає логістизація річкових портів. Цим обумовлюється
увага до удосконалення теоретичних, методичних и
практичних аспектів ефективної участі річкових портів
у складі транспортного вузла. Основною задачею портів
стало виживання в умовах ринкової конкуренції, яка
загострилася під час фінансової кризи.
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Викладені напрямки логістичних стратегій розвит�
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центри (РЛЦ) відображають ті потенційні можливості,
які впливають на основний вид діяльності портів. Це
дозволить в майбутньому змінити роль портів і перетво�
рити їх з обслуговуючих елементів на центральні в ло�
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