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офiцiйного опонента на дисертацiйну робоry,.Щрожжина Олексiя Леонiдовича

(ОРГАНIЗАЦlЯ РОБОТИ СУДЕН-КОIIТЕИНЕРОВОЗIВ

нА ФIдЕрних лIнLях>,

подану на здобуття наукового ступеня кандидат технiчних наук

за спецiальнiстю 05.22.0| - транспортнi системи

Акryальнiсть теми дослiдження.

Органiзацiя i подальший розвиток контейнерних перевезень в окремих морських

регiонах, якi вiддаленi вiд основних розподiльчих контейнерних центрiв е практично

неможливими без застосуваннrI систем фiдерних лiнiй, якi пов'яaуarua, через порти-

хаби з потужними контейнерними магiстрапями. З огляду на географiю розташування

украiнських портiв, транзитний потенцiа-lt УкраiЪи i тенденцiю постiйного зростання

вантажних контейнерних перевезень, тема дослiдження е викJIючно важливою для

нацiоналъноi економiки.

Забезпечення ефективноТ експлуатацii суден-контейнеровозiв на фiдерних лiнiях

мае бути засновано на Teopii i методах органiзацii вiдповiдних транспортних процесiв.

При цьому важливим е оцiнити взаемозв'язок системи фiдерних лiнiй з оточуючим

середовищем - мережею магiстра-пьних перевiзникiв, якi працюють FIa глобальному

контейнерномуриЕку. :

Представлена до захисту дисертацiйна робота виконув€rлася у вiдповiдностi до

Нацiонатrьноi транспортноi стратегiТ УкраТни на перiод до 2030 року вiд 30.05.20\6 р.

JФ 430-р., Закону УкраТни Jф 2519-VI вiд 09.09.2010 р. Про внесення змiн до Закону

УкраiЪи <Про прiоритетнi напрями розвитку науки i технiкю>, Указу Президента

Украiни <Про Стратегiю стапого розвитку УкраiЪа-2020>> JФ 5/2015 вiд 12.01.2015 р.,

Постанови КМУ Ns 942 вiд 07.09.2017 р. <Про затвердженнlI перелiку тематичних

напрямiв наукових дослiджень i науковý-технiчних розробок на перiод до 2020 poкyD.

Результати дослiдженнll знайшли вiдображення у науково-дослiдних роботах за теМИ

перевезень)} Одеського
-li

i технологiя морських
i

кафедри <<Експлуатацiя флоту

р8



нацiон€lJIьного морського унiверситету: кОрганiзацiя та управлiння РоботОЮ

11асажирського i вантажного флотiв на мiжнародному ринку транспортних послуг>

(номер держресстрацii 0109UOOЗ246i;
...

<<Органiзацiя транспортЕого процесу та

управлiння роботою флоту на мiжнарадно]чtу ринщу транспортних послуг в умовах

глобалiзацiт мiжнародного судноплавства>) (Ns держреестраuiт 0112U001850),

<органiзацiя транспортного процесу,та управлiння роботою флоту на ринку

мiжнародного судноплавства) (J\Ъ дерхсреестрацii 01 15UOOз601), <<Проблеми розвитку

морського транспорту i туризму) (номер державноi реестрацii 0118U0O4б92).

особистий внесок здобувача полягас у виllвленнi умов забезпеченнrI ефективно{

роботи контейнерного флоту на фiдерних судноплавних лiнiях чsрез вирiшення низки

завдань з органiзацii ik роботи.

Сryпiнь обrрунтованостi i достовiрностi наукових положень, виснОВКlВ l

рекомендацiй. I

обrрунтованiсть i достовiрнiсть запропонованих науково-методичних положень

пiдтверДжуетьсЯ заг€шIьнОю логiчНiстЮ,обрання методiв досдiдження. В св,ою чергу

обцрунтованiсть висновкiв та практичнLD{, рокомендацiй, Що запропонованi в

дисертацiйнiй роботi, пiдтверджуетъся результатами практичних та теоретичних

дослiдженъ. Одержанi результати добрр узгод}qдоться з даними ранlше проведених

дослiджень з тематик, близьких до представленоi дисертацii.

Вищесказане дозволяе стверд>Iqувати про обrрунтованiсть i достовiрнiсть

науковиХ положеНь, висноВкiв i рекОмендацiЙ, що мiстяться у дисертацii.

Наукова новизна одержаних результатlв.

наукова новизна представленого дослiдженнll полягае в тому, що вперше в

роботi було представлено вплив зовнiшнъого середовища (магiстралънi контейнернi

лiнii) на стан системи фiдерних лiнiй, що визначило саму доцiлъность органiзацti

роботи суден-контейнеровозiв; розроблена концептуаJIьна модель прийняття рiшень з

органiзацii фiдерноТ контейнерноТ судноплавноi лiнii, яка opieHToBaHa на оцiнку

взаемозв'язку системи фiдерних лiнiй .i оточуючогс iT середовища; формалiзований



взасмозв'язок фiдерних лiнiй та оточуючого

контейнеропотокiв, контейнерну мiсткiстъ

середовища через обсяг

флоту, частки . розподiлу

контейнеромiсткОстi за портами; розроблена матеМатичЕа моделъ з органiзаfiii роботи

суден-контейнеровозiв на фiдернiй лiнii (з врахуванням розподiлу: ]порожнiх

контейнерiв за портами лiнii). ,

,:I

Практичне зЕачецня одержаних результатiв,

запропонованi науково_методичнi положеЕнlI i практичнi рекомондац11 з

органiзацiТ роботИ суден-кОнтейнерОвозiВ В системi фiдерних лiнiй мФкуть бути

використанi в виробничiй дiялъностi судноплаВНИХ ПiДПРИеМСТВ, ЛiНiЙНИХ аГеНЦiЙ'

операторiв iнтермод€LJIьних перевезеЕь,

Результати дослiджень було використано в виробничiй дiяльностi транспортних

пiдприемств тов dsМ IнтЕгрЕйтвд ШИШНГ ЮКРЕЙ{ СЕРВIСЕЗ ЛТД>, ТОВ

<<ФормаГ Ейдженсiз>>, тоВ <Гуд Логiстiю>, тоВ <<Клевер Тiю> та впроваджено в

навчалъний цроцес та освiтню дiяльнiсть Одеського нацiоналъного морсъкого

унiверситету, Схiднонацiонального унiверситету iM. в. Даля, .Щнiпропетровсъкого

нацiонального унiверситету залiзничного транспорту iMeHi академiка В, Лазаряна,

Оцiцка змiсry дисертацii в цiлому,

Повний обсяГ дисертаЦiТ складае L'75 cTopiHoK, Структурно дисертацц мlстить

анотацiю, змiст, перелiк умовних позначень, вступ, три роздiли (з висЕоЁками по

кожнOму), загальнi висновки, список використаних джерел, додатки,

Автореферат цiлком вiдображае змiст дисертацiйноj роботи,

Аноmацiя мiстить обrрунryваннJI aKTy€tJIbHocTi теми дослiдження, меry, об'ект,

предмет й використанi iчlетоди. сформулъованi задачi вiдповiдають поставленiй цiлi,

зазначенi задачi пов'язанi з основними отриманими результатами, якi також зазначенi

в порядку послiдовного розв'язаннrI задач. OcHoBHi теоретичнi положення i практичнi

рекомендацiТ маютъ посилання на вiдповiднi додатки. Зазначенi цублiкацii за темою

дисертацiТ.



Перttшй розdiл присвячено аналiзу с)часного стану Teopii i практики

контейнерних перевезень. Уваry придiлено вантажнiй базi

контейнеровозiв: були встановленi oKpeMi групи вантажiв вiдповiдно до сттеЦифiчностi
,

самого вантажу, пакування, партiонностi, якi € вантажною базою для свiтових

контейнерних перевезень. Виконаний огляд i зроблений ана-гriз iнформацiйних джерел,

вiдповiдно до

що присвяченi актуаJIьним питанням Teopii та практики органiзацii роботи суден-

наукового опрацювання. Проведений аналiз дозволив здобувачу дiйти висЕOвку, що не

в повнiй Mipi е розкритими питання щодо структуризацii i формалiзаЦiТ систеМи

фiдерних лiнiй, сюIаду i парапrетрiв фiдерноТ контейнерноТ лiнiТ

зовнiшнъого середовища, моделювання рiшень з оргаЕiзацii

контейнеровозiв на фiдерних лiнiях. 1

роботи суден-

У dpyeowty розdiлi обцрунтованi склад та гIараметри функцiонуванцдilфiдерних

суден-контейнеровозiв. Було уточнеца роль фiдерних лiнiй в кqц;ейнернiй

транспортно-технологiчнiй системi перевезень i визначено мiсце фiдернgх лiнiй в

загальнiй класифiкацiТ лiнiйного судноплавства. Встановлена низка взаем9.цOв'язаних

завдань, якi вирirrгуотъся в системi фiдерних лiнiй вiдповiдно до ПiДСИСТеМi{ВаНТаilо),

<<Флот>>, <<Порт>>. Читко розмежованi завдання фiдерного контейнерного перевiзника,

якi вiдносяться безпосередньо до (процесу органiзацii> i органiзацiйцi5 завданшI

(процесу управлiння>. в результатi проведеного змiстовного ан€Llriзу наведених виIце

завданъ органiзацii роботи контейнерного флоту, межею перехоДУ ОРГанlЗаЦФ, ЯК ВИДУ

дiяльноСтi, в безПосереднС управлiннrI емомент запуску функцiонуванш{. ý,cTpyKTypi

контейнеропотокiв здобувачем було виявлено три групи ознак, якi впливають на

собiвартiсть контейнерного шеревезеЕня: обов'язковi, сезоннi, специфiчно-вантажнi.

дналiз контейнеропотокiв за наведеними групами ознак дозвоJuIе органlзатору

фiдерноi судноплавноi лiнiт гнучко реryлювати власну тарифну пqцiтику за

специфiчнiстю номенкJIатури контейцеризуемих вантажiв, Що предстаqленя для

перевезення вiдправниками. З BpaxyBaHHrIM зазначених вищенаведениц р,оложень,

наприкiнцi роздiлу, автором був наведений склад та послiдовнiстъ етапiв 3,црийняття



В mреmьолtу розdiлi дисертацii, на пiдставi роздiлi

концептуальноТ моделi, було обrрунтовано низку рiшень з органiзацii_, системи

фiдерних лiнiй, що обслуговуються суднами-контейнеровозами. В роздiлi були

встановленi i графiчно представленi взаемозв'язки контейнеропото*i", оffi i суден

на двох iерархiчних рiвнях: системи (фiдернi лiнii) i зовнiшнього'

(сукупнiсть магiстральних лiнiй). Насryпним кроком здобувачем, зроблена

МаТеМаТична модель, що мае на MeTi максимiзацiю прибутку суден-конТеЙЬеровозiв
i

органiзатора лiнii на засвоених фiдерних напрямках перевезень. Наступни}л кроком
i

здобувачем запропоновано рiшення завданнrI визначення оптим€шъного маршруту для
;lсУДна-контеЙнеровозу на фiдернiЙ лiнiТ. Математична модель задФчi; i;BpaxoByc

репозицiю порожнього контейнерного обладнаншI з портiв з його надлишкоr'" .rорr" .
дефiцитом. Вирiшення задачi в запропонованiЙ постановцi дозволя€. hуникнути

,i
короткострокового лiзинry контейнерноi тари в портах з fi нестачею, отж_9.джерелом

прибутку в моделi виступае не тiльки дохiд вiд перевезення вантажiв в коютрЁнерах, а

й економiя коштiв на лiзинг контейнерноТ тари.
" i,, 

,i

З огляду на зазначенi вище результати, можна говорити, про те, що.аtsтЕром була

досягнута поставлена мета дослlдженнrl.

' 'la] ,

,

l i: ,1,OcHoBHi зауваження до роботи.

1. Пiдпис до рис. 1.2 (стор. З0), 1.3 (стор. 31), 1.10 (стор. 41) мiсlgт_l,джерело

аналiтики, але воно не зазначене у Перелiку використаних джерел. ii ,

2. Числовi значеннrI, якi характеризуютъ рейтинги судноплав$кfi лlнlй на

стор 4З-45 доцiльно було б винести у додатки, лишивши в основному,леK,9i роботи

лише ik аналiз. I_{e не в якому разi не понизило б арryиентованiсть:,н{цладеного

автором матерiалу, &пе ж змiстовна частина тексту була б бiльш чiткiша. } _]- l]

3. В роздiлi 1.З (стор. 47) наведенi автори i вказанi питання, якi вони

вирiшували в cBoix наукових працях. З такого викладеннlI матерiалу ващл9,ррозумiти
]

якi положення можуть бути прийнятi в KCIHTeKcTi представленоi до захисту,роботи, i



мають набути розвитку, а якi питаннrI зовсiм Ее розгляд€Lпися i потребують рiшень для

сучасних умов. :::]:r:;;,Tj

4. Представляе iнTepec наведена на стор. З4 нарис. 1.5 iнформu*Й'ЁРо звlязок

властивостей вантажiв, партiонностi, типу тари i типiв судеЕ. Ц.'''* Й. змоry
. ]i i,];:i li:

структурувати вантажопотоки та врахувати рlзноманlтнlстъ варiантiвi,l'равезення
, 

,,j, ,, ,:, ,ii ,

вантажiв до портiв-хабiв. Нажаль цо положення не знайшло под€шьшого,'ir$звитку в

представленiй дисертацiТ.

5. У математичнiй моделi (З.3З), щс наведена у розд. 3.2 (стор. 1Х7$ у правiй
,: ..::. -\|\a::.

частинi HepiвHocTi був наведениЙ параметр 1к - нижЕiЙ рiвенъ рентабельцостi. Але

:l '] :ia

,.:'i.
:r i;]

]

]

]

]

адекватност1

доqШlдженнrl.

величина цього покЕ}зника лишилася необфунтованою.

6. З тексту дисертацii зрозумiло, що автором для забезпечення

наведених моделей (пiдрозд. З.2,З.З) були проведенi експеримент€tльнi

Проте, цей важливий момент не знайшов наJIежного вiдображення як в TeKcTi основноТ

частини, так i в додатках.
]

i,i

]

1,
i_
], .].

].не знижуютц,,цlннlсть
l

представленоi до захисту дисертацiйноТ роботи. Наведенi в роботi рез}rльтати €

науково обfрунтованими, мають наукову новизну i практичне значення.

,Щисертацiя е закiнченим науковим дослiдженшIм, виконаним на

науковому. Робота вiдповiдае паспорту спецiальностi 05.22.01 - транспортнi

пунктами: ((Виявлення та обrрунтуваннrl факторiв ефекгивностi транспортЕЦх систем,

розробка TeopiT i методiв органiзацii та управлiння розвитком транспорr""4|.истем)),

<<Розробка моделей прийняття рiшень суб'ектами транспортних ринкiв пý доставцi

рiзних вантажiв у регiональних, мiжрегiональних та мiжнародних сполученн*>.

Висновок:

1. в цiлому дисертацiйна робота виконана на достатнъо високому_;рiвнi i е

завершеною працею, в якiй вирiшено поставлене наукове завдання;

]

i
],

.]

1ВИСОКОМ}
r

сцстеми за

J,,

)

]

]

]

].
i"

1

-;j,

2. змiст авторефераry повнiстю вiдповiдае змiсту дисертацiТ;



i

з. представленi автором публiкацiт вiдповiдають вимогам наказу мон <про
]

опублiкування результатiв дисертацiй на здобуття наукових ступенiв",доктора i
];i,,

кандидата наук>> Ng 1112 вiд Ш.Ю.ZаLZ; :,l:

|:1'

...

4. зауваження до дисертацiйноi роботи не знижуютъ п цiнностi i науковOго рlвня;' 
::li.;

.jl ,

5. дисертацiя е завершеною кваJliфiкацiйною науковою працею, в яюйiнаведено
Il

HoBi HayKoBi результати щодо органiзацii роботи суден-контейнеровозiв ц3",фiдерних

i,лiнiях; i1,

6. матерiал дослiдження викладений послiдовно i логiчно, iдоступно,
]i

професiйною мовою, з зЕLJIу{енням заг€шIьногlрийнятою фаховоТ термiнологii,',1i'
]

вважаю, що дисертацiйна робота корганiзацiя роботи суден-контейнеровозlв на
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Офiчiйний опонент:

цоцент кафедри управл1IIня вантажною

i комерчiйною роботою,

О. М. Костсцнiков
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