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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Основною метою розвитку внутрішнього водного

транспорту є його перетворення в сучасну високоефек%
тивну і стійку функціональну галузь транспортного ком%
плексу країни. Для досягнення поставленої мети необ%
хідно приділяти значну увагу вибору стратегії розвит%
ку річкових портів. Нажаль, на сьогоднішній день, їх
функціонування характеризується низьким рівнем стра%
тегічного планування. Обрана стратегія повинна бути
спрямована на довгострокові цілі та дії щодо утриман%
ня своїх конкурентних переваг з можливістю присто%
совування до економічних змін на ринку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Формування стратегії підприємств розглядається як

необхідна умова розвитку ефективної ринкової еконо%
міки і тому її вивченню приділяється значна увага ба%
гатьма вченими. Сучасні підходи щодо дослідження пи%
тань вибору стратегії тяжко сформулювати одним ре%
ченням. Ряд таких авторитетних вітчизняних науковців,
як: Белошапка В.А., Гарафонова О.І., Ігнатьєва І.А.,
Загорий Г.В., Саєнко М.Г. розглядають різноманітні
види та типи стратегій, але при їх детальному розгляді
виникають певні суперечності, наприклад, в одних роз%
роблення стратегії є засобом досягнення цілей підприє%
мства, а в інших — набором правил прийняття рішення.
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У статті проаналізовано існуючі види стратегій підприємств. Досліджено питання вибору стратегії

розвитку річкових портів України. Запропоновано схему формування стратегії підприємства з ураху5

ванням впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. Представлено матрицю SWOT5аналізу з роз5

глядом сильних та слабких сторін, конкурентних можливостей та загроз функціонування річкових портів
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ку річкових портів на принципах взаємодії маркетингової та логістичної складової. Запропоновано вклю5

чення до існуючого логістичного міксу восьмого правила — "провайдер".

The article analyzes the existing types of business strategies. The question of the choice of strategy river

ports of Ukraine. The scheme forming business strategy, taking into account the impact of external and internal

environment. Presented matrix SWOT5analysis with consideration of strengths, weaknesses, opportunities and

competitive threats operation of river ports of Ukraine. The choice of strategy centered diversification to create

and implement new port services on the basis of the existing ones. The ways of implementing diversification

strategies of river ports on the principles of interaction between marketing and logistics component. An inclusion

in the existing logistics mix eighth rule — "provider".
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НЕ ВИРІШЕНА РАНІШЕ
ЧАСТИНА ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

На сьогоднішній день порти постали перед необхід%
ністю боротьби за своє існування, саме тому акту%
альність питання обрання правильної стратегії розвит%
ку підтверджується.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті єдослідження питання вибору стра%

тегії розвитку річкових портів України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Етимологія поняття "стратегія" походить від грець%

кого strategia та складається з двох частин: stratos —
військо і ago — веду, за походженням є військовим тер%
міном. Стратегія — це вища область військового мис%
тецтва, що вивчає закономірності та характер війни, що
розробляє теоретичні основи планування та ведення
військових операцій, що визначає стратегічні завдання
політики і обслуговує її [8].

В економіці термін "стратегічне управління" був вве%
дений в 60—70%х роках ХХ ст. у зв'язку із загостренням
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конкурентної боротьби. Уперше термін "стратегія" за%
позичив у військових і використав у економіці для ви%
значення одного із видів керівництва будь%яким комерц%
ійним підприємством А. Чендлер%молодший у 1962 році.
Власне з того часу розпочався етап стратегічного плану%
вання на підприємствах в умовах ринкової економіки [7].

Стратегія — оптимальний спосіб досягнення цілей
підприємства [3]. Дане визначення, що надане Німець%
кою школою, основується на пошуку альтернатив в
стратегічному плані. Загалом, важливо зазначити, що
стратегія підприємства має кілька рівнів декомпонуван%
ня, кожному з яких відповідає стратегія певного рангу,
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Рис. 2. Угрупування існуючих видів стратегій підприємств

Джерело: сформовано автором самостійно з використанням даних [4].

Таблиця 1. Матриця SWOT;аналізу річкових портів України
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тобто, стратегія підприємства має ієрархічну будову, до
якої входять:

1. Корпоративна (загальна) стратегія, що одночас%
но є портфельною.

2. Конкурентні (ділові, бізнесові) стратегії.
3. Функціональні стратегії.
4. Операційні стратегії.
Кожен з названих вищих рівнів утворює стратегічне

середовище для нижчого рівня і обмежує його в чомусь.
Ієрархія стратегій означає ранжування, взаємозв'язок
і підпорядкованість різних стратегій, які становлять
стратегію підприємства [7, с. 12]. Можлива схема фор%
мування стратегії підприємства з урахуванням впливу
зовнішнього та внутрішнього середовища запропонова%
на автором на рисунку 1.

Процес стратегічного планування підприємства про%
ходить певні етапи, першим з яких є SWOT%аналіз. За%
кінчується даний процес реалізацією обраної стратегії
та практичною оцінкою і контролем за його виконан%
ням. Однак на останніх етапах можливе виявлення по%
милок, коректування яких здійснюється на будь%якому
з етапів стратегічного планування.

Стратегія — це багатогранне та дуже ефективне
для діяльності підприємства творіння, яке, між
іншим, не є панацеєю від всіх негараздів підприєм%
ства. Тому дуже важливо чітко визначити, чого саме
не треба очікувати від стратегії: негайного резуль%
тату; 100 % передбачення майбутнього, котре б за%
безпечувало у поточному періоді прийняття "винят%
ково правильних рішень"; продажу товарів у запла%
нованих обсягах;забезпечення необхідними за
кількісними та якісними характеристиками ресурса%
ми за низькими цінами саме тими постачальниками,
що були заздалегідь визначені;100% виконання всіх
стратегічних настанов; визначення стандартного пе%
реліку дій та етапів розробки стратегії для всіх без
винятку суб'єктів господарської діяльності; обов'яз%
кового виживання підприємств в довгостроковій пер%
спективі [4, с. 149].

При виборі стратегії розвитку річкових портів слід
розглянути існуючі базові види стратегій підприємств.
В економічній літературі Моргулець О.Б. [4, с. 160—168]
пропонує виділяти основні види стратегій, які автором
було згруповано у вигляді рисунку 2.

Для розроблення стратегії розвитку річкових портів
України, необхідно враховувати сильні та слабі сторо%
ни, конкурентні можливості та загрози, тобто провес%
ти SWOT%аналіз. Дана методика дозволяє систематизу%
вати всю наявну інформацію, бачачи ясну картину, прий%
мати виважено рішення щодо вибору стратегії розвит%
ку порту.

У таблиці 1 представлено SWOT%аналіз та матрицю
функціонування річкових портів України. Саме виявлені
сильні та слабкі сторони, можливості та загрози фор%
мують чітке уявлення про наявну ситуацію, проблеми
та потенціал розвитку річкових портів та галузі в ціло%
му.

Перший квадрат матриці SWOT%аналізу з сильними
сторонами (Strengths) характеризує всі існуючі переваги
та наявний потенціал розвитку річкових портів Украї%
ни. Головні признаки їх конкурентної сили — це уні%
кальність місця розміщення з можливістю входження
до організації міжнародних транспортних логістичних
ланцюгів та прилеглість значної вантажної бази в при%
портових регіонах.

Другий квадрат — слабкі сторони (Weaknesses) ха%
рактеризує ті фактори, які створюють труднощі при
просуванні портових послуг на конкурентному ринку.
Тривалий період відсутності базового законодавчого
регулювання функціонування внутрішнього водного
транспорту призвело до стримання використання
внутрішніх водних шляхів України вповній мірі та ство%
рило умови для незадовільного стану річкового госпо%
дарства і скорочення інвестицій, зумовило суттєвий
рівень зносу інфраструктури та гостру нестачу флоту
для перевезень вантажів річками [5].

Третій квадрат — можливості (Opportunities) доз%
воляє оцінити позитивні фактори, що сприяють завою%
ванню своєї ніші та довгостроковому існуванню на рин%
ку портових послуг шляхом будівництва спеціалізова%
них контейнерних терміналів, а також використання
конкурентних переваг над альтернативними видами
транспорту з метою залучення нових вантажопотоків
до порту. Крім того, важливу роль відіграє рівень реа%
лізації та впровадження проекту Закону України "Про
внутрішній водний транспорт".

Четвертий квадрат — загрози (Threats) дозволяє ви%
явити фактори, які перешкоджають просування порто%
вих послуг на ринку, або, що ще гірше, сприяють втрати
до них будь%якого інтересу.

На кожному з квадратів SWOT%матриці розгляда%
ють всі можливі парні комбінації та обирають можливі
стратегічні рішення функціонування порту.

У результаті, на полі "SO — стратегічні рішення" від%
бирають сильні сторони річкових портів, які найбільш
повно можна використати для реалізації сприятливих
можливостей зовнішнього середовища і обрати певну
стратегію.

На полі "WO — стратегічні рішення" вишукують спо%
соби нейтралізації загроз сильними сторонами річко%
вих портів. На полі "ST — стратегічні рішення", відпо%
відно, — способи мінімізації слабких сторін портів, ви%
користовуючи сприятливі можливості їх зовнішнього
середовища. І, нарешті, на полі "WT — стратегічні рішен%
ня" вишукують способи мінімізації впливу слабких
сторін та загроз зовнішнього середовища на розвиток
річкових портів України в стратегічному періоді.

Отже, проведений SWOT — аналіз зовнішнього се%
редовища показав, що для ефективного функціонуван%
ня річкових портів України існує ряд глобальних загроз,
основною причиною яких є низький рівень стратегічно%
го планування як на державному рівні, так і на підприє%
мствах водного транспорту, політична нестабільність в
Україні та низька ефективність впровадження реформ
галузі. Тому основною вимогою для функціонування
портового комплексу стає його вчасне пристосовуван%
ня до зовнішнього середовища з формуванням відпові%
дних стратегій розвитку.

На думку автора, основною стратегією при рефор%
муванні портової діяльності річкових портів доцільно
обрати стратегію диверсифікації, а саме центровану, яка
полягає в пошуку і використанні додаткових можливо%
стей створення та реалізації нових послуг на базі існу%
ючих. Тобто основний напрямок діяльності порту за%
лишається незмінним, а нові послуги формуються з тих
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Рис. 3. Взаємодія маркетингового та логістичних міксів у
річкових портах

Джерело: удосконалено з використанням даних [9, с. 123]
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можливостей, які можуть реалізуватись виходячи з
сильних сторін підприємства. Даний тип стратегії дає
можливість освоювати нові сегменти ринку.

Планування у сфері портових послуг передбачає
розробку комплексу заходів, що визначають по%
слідовність досягнення конкурентних цілей з урахуван%
ням можливостей найефективнішого використання на%
явних ресурсів.

Стратегії диверсифікації в науковій літературі ха%
рактеризуються як еталон розвитку та використовують%
ся на підприємствах для надання поштовху в подальшій
фінансово%господарській діяльності.

Стратегія диверсифікації є найбільш оптимальним
варіантом досягнення фінансової стабілізації річкових
портів, оскільки, на сьогоднішній день, їх послуги не ко%
ристуються попитом в наслідок того, що вони перебу%
вають на стадії "вмирання".

Сучасні науковці [1; 6] стверджують, що більш
успішно долають труднощі ті порти, які займаються не
лише переробкою вантажів і видобутком нерудних ма%
теріалів, але й вдаються до додаткових заходів, вико%
ристання накопиченого потенціалу для альтернативних
видів діяльності. Більшість портів мають можливість
збільшити свої доходи за рахунок здачі в оренду складів,
портової техніки на міжнавігаційний період, а гирлові
південні порти — за рахунок цілорічного перевантажен%
ня експортно%імпортних вантажів.

Процеси диверсифікації в портовій діяльності мо%
жуть бути направленні на надання клієнтам нових по%
слуг та розширення номенклатури традиційних, а відпо%
відно і створенню нових підприємств та організацій.

На сьогоднішній день офіси обслуговуючих ком%
паній в портовій галузі знаходяться за межами території
порту. З моменту їхнього розміщення в річкових пор%
тах вони сприятимуть розвитку конкуренції і не
здійснюватимуть дії, які б негативно впливали на кон%
курентне середовище [10].

З метою реалізації диверсифікаційної стратегії роз%
витку річкових портів, необхідно забезпечити на відпові%
дному рівні функціонування маркетингової та логістичної
складової діяльності підприємства. Тобто дані підходи
стратегічного планування базуються на принципах взає%
модії маркетингу і логістики, яка може бути представлена
у вигляді взаємозв'язку маркетингового і логістичного
міксів з метою задоволення вимог клієнтів порту (рис. 3).

Найчастіше логістичну діяльність пов'язують з ви%
конанням так званих правил логістики. Найбільш роз%
повсюдженим підходом є виділення "семи правил логі%
стики", так званого логістичного міксу (за аналогією з
маркетинговим міксом) чи комплексу логістики [2]. Од%
нак,важливо відмітити, що з урахуванням реаліїв роз%
витку та безперервних процесів руху матеріальних і су%
путніх до них інформаційних та фінансових потоків,
роль посередників%професіоналів або ж провайдерів
останнім часом істотно підвищилась.

Саме тому, автор вважає за доцільне включити до
правил логістики провайдера — восьме правило. Мета
логістичної діяльності буде виконана, якщо відбудеть%
ся забезпечення доставки (надання) необхідного про%
дукту (послуги), в необхідній кількості, необхідної
якості, у потрібний час та місце, з мінімальними витра%
тами кінцевому споживачу за участю провайдера.
Звісно, що у різних сферах діяльності процес управлін%
ня логістичними активностями відбувається по%різно%
му, у тому числі і в портовій сфері, проте завжди спос%
терігається загальна тенденції в прийнятті рішень по%
в'язаних з організацією надання логістичних послуг.

ВИСНОВОК
Таким чином, стратегія центрованої диверсифікації

розвитку річкових портів України визначає конкретні
напрямки та заходи, які повинні бути реалізовані на
принципах взаємодії маркетингової та логістичної скла%
дової. Тобто стратегія маркетингу повинна бути інтег%

рована з ефективною стратегією логістики. Ефек%
тивність маркетингу впливає на ефективність логістики
і навпаки. Інтеграція маркетингу і логістики проявляєть%
ся і у стратегічному плануванні в процесі формування
інтегрованої структури маркетингово%логістичної ме%
режі та обгрунтування маркетингово%логістичних стра%
тегій. Так, наприклад, при формуванні маркетингової
стратегії необхідно сегментувати ринки, щоб виділити
групи споживачів (клієнтів) за вимогами у сфері логі%
стичного сервісу [9]. У зазначених двох сферах вироб%
ничо%технологічні та організаційно%управлінські підхо%
ди у певній комбінації забезпечуватимуть реалізацію
нових послуг в портовій діяльності.
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