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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми. Водний пасажирський транспорт - частина світової 

транспортної системи. Економічна і соціальна роль водного пасажирського 
транспорту полягає в наданні послуг з перевезення пасажирів, їх ручної поклажі та 
багажу шляхом задоволення потреби людей у перевезеннях за відповідну плату на 
морських та річкових судах. Розвиток туризму в цілому і круїзного туризму зокрема 
на міжнародному рівні сприяє збільшенню мобільності населення, а також 
виникненню нових технологічних рішень в галузі транспорту. 

Для подальшого розвитку та успішного функціонування пасажирського флоту на 
рівні з іншими видами транспорту, необхідно виконання умов, які забезпечать його 
конкурентоспроможність. Перспективи розвитку водного пасажирського транспорту 
пов'язані, в більшій мірі, з забезпеченням пересування пасажирів з туристичними 
цілями, ніж з діловими, а також з можливістю судна виступати в ролі об'єкта туризму. 

На сьогоднішній день в Україні функціонують близько 150 пасажирських суден 
вік і технічний стан яких, неухильно веде до скорочення їх чисельності. Для 
збереження пасажирського флоту на ринку транспортних і туристичних послуг 
виникає необхідність в розробці теоретичних положень і практичних рекомендацій 
щодо оцінки ефективності функціонування пасажирського флоту. Розвиток 
пасажирського флоту здатні забезпечити обґрунтовані рішення щодо підвищення 
ефективності функціонування пасажирського флоту.  

Вітчизняні і зарубіжні дослідження по експлуатації пасажирського флоту 
орієнтовані лише на планову економіку або сприятливу ситуацію на ринку 
транспортних послуг. Тому вони вимагають подальшого дослідження та адаптації до 
сучасних умов експлуатації пасажирського флоту.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 
робота виконана відповідно до: Національної транспортної стратегії України на 
період до 2030 р., затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 
травня 2018 р. № 430-р; Постанови КМУ №942 від 06.09.2016 р. «Про затвердження 
переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень на період до 2020 
року»; Постанови КМУ №1307 від 07.10.2009 р. «Про затвердження Морської 
доктрини України на період до 2035 року»; плану науково-дослідницької роботи 
кафедри «Експлуатація флоту і технологія морських перевезень», у якій автор брав 
безпосередню участь як виконавець за темами: «Організація транспортного процесу 
та управління роботою флоту на міжнародному ринку судноплавства» (номер ДР 
0115U003601), «Проблеми розвитку морського транспорту і туризму» (номер ДР 
0118U004692). 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є підвищення 
ефективності функціонування пасажирського флоту в різних умовах експлуатації 
шляхом розробки відповідних теоретичних положень та практичних рекомендацій. 

Виходячи з мети, в роботі поставлено та вирішено наступні задачі: 
1. Провести аналіз сучасного стану теорії та практики експлуатації 

пасажирського флоту, що обумовлюють специфіку умов його роботи на ринку 
транспортних послуг. 
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2. Розробити комплекс моделей обґрунтування рішень щодо організації 

експлуатаційної діяльності та стратегічного розвитку пасажирського флоту. 
3. Розробити методичні положення формування рішень щодо ефективного 

функціонування пасажирського флоту. 
Об’єктом дослідження є експлуатація пасажирського флоту в умовах круїзного 

туризму, внутрішньоміського і приміського сполучення.  
Предметом дослідження є методи та засоби формування рішень щодо 

організації ефективного функціонування пасажирського флоту в різних умовах 
експлуатації. 

Методи дослідження. Дисертаційне дослідження проведене відповідно до 
методології та логіки системного аналізу, теорії експлуатації транспортних засобів, 
процесів і систем, дослідження операцій:  

● збір і обробка даних проведені за допомогою сукупності методів загальної 
теорії статистики; 

● структуризація вирішуваних завдань виконана на базі методів аналізу і 
синтезу процесів і систем: 

● методи дослідження операцій, були засобом розробки методичних положень 
по формуванню рішень пов'язаних з експлуатацією пасажирських суден. 

Інформаційною базою дослідження послужили статистичні данні Міністерства 
інфраструктури України та Державної служби статистики, аналітичні матеріали і дані 
по світовому і українському ринку пасажирських перевезень. 

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі вперше для 
сучасних умов вирішена комплексна задача підвищення ефективності експлуатації 
пасажирського флоту. Отримані теоретичні положення, методи та засоби, які 
характеризуються наступною новизною: 

Вперше: 
● розроблено імітаційну модель оцінки ефективності функціонування 

пасажирського флоту. Вона структурує склад і послідовність виконання операцій по 
формуванню проекту рішень пов'язаних з експлуатацією пасажирського флоту, а 
також формалізує дії і досвід осіб, що приймають рішення по ефективному 
застосуванню і розвитку виробничих потужностей судноплавної компанії залежно від 
умов її роботи і ситуації на ринку пасажирських перевезень. У порівнянні з 
існуючими розробками, модель дозволяє не тільки оцінити ефективність 
функціонування пасажирського флоту, але й прийняти рішення щодо:  

° можливостей освоєння нових маршрутів;  
° необхідності залучення суден на орендних умовах;  
° необхідності в модернізації суден і ефективності функціонування 

власного та орендованого флоту в порівнянні з флотом конкурентів. 
● розроблено набір математичних моделей, якій на відміну від маючих місто 

окремих рішень має комплексний характер і дозволяє: 
° врахувати співвідношення виробничих можливостей пасажирського 

флоту судноплавної компанії і об'єму транспортної роботи; 
° оцінити конкурентоспроможність наявного тоннажу на регіональному 

ринку пасажирських перевезень; 
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° визначити кількісний і якісний склад орендованих суден для збереження 

(розширення) своїх позицій на ринку транспортних послуг; 
° виявити з наявного складу судна, для яких необхідно вирішити питання 

про передачу в оренду або зміну регіону їх експлуатації. 
Удосконалено: 
● математичну модель, яка враховує динамічний характер надходження та 

розподілу засобів судновласника між групами робіт по модернізації. Формалізація 
задачі виконана на базі рекурентних співвідношень Р. Беллмана. Це дозволило 
адекватно, в порівнянні з існуючими моделями лінійного програмування, відобразити 
сучасні умови функціонування судноплавних компаній; 

● метод експертної оцінки стану і напрямків модернізації пасажирського флоту 
та розвитку надання транспортних послуг. Методичний підхід являється 
узагальненням існуючих рішень і відображає особливості об'єкта та предмета 
проведених досліджень. 

Набули подальшого розвитку: 
● класифікація пасажирських маршрутів, що відповідає сучасним умовам, яка 

дозволяє застосовувати коректні методи експлуатації пасажирського флоту в 
залежності від характеристик заданого маршруту; 

● методика розробки та вибору оптимального маршруту руху пасажирських 
суден. На відміну від існуючих підходів, рішення задачі базується на критерії 
оптимальності, в якості якого виступає зворотна величина від комплексної 
(експертної) оцінки привабливості включення портів в схему руху; 

● дослідження границь ефективності експлуатації пасажирських суден. Це 
дозволило адекватно, в порівнянні з існуючими підходами, відобразити умови 
експлуатації пасажирського флоту на заданих маршрутах. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що судноплавні і 
туристичні компанії отримають методичну базу і практичні рекомендації щодо 
поетапного ухвалення рішень по комплексу завдань, пов'язаних з організацією 
ефективного функціонування пасажирського флоту в різних умовах експлуатації, а 
саме: 

° встановити та оцінити можливості та ефективність експлуатації наявного 
тоннажу на ринку пасажирських перевезень; 

° визначити потребу в модернізації суден та залучені (оренді) тоннажу для 
утримання (розширення) своїх конкурентних позицій на ринку транспортних послуг; 

° прийняти рішення стосовно ефективності маршрутів руху суден та кількості 
пасажирів або туристів на борту. 

Підготовленні по результатам досліджень методичні рекомендації пройшли 
експертну оцінку та прийняті до виробничого використання у наступних компаніях: 

- ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» 
- ТО Вилкове-Тур 
- Група Компаній Інфлот круїз енд Феррі Україна 
Матеріали дисертаційної роботи використовуються у навчальному процесі 

Навчально – наукового інституту морського бізнесу Одеського національного 
морського університету для студентів спеціальностей 275 – Транспортні технології. 

 



4 
Особистий внесок здобувача. 
Усі положення і результати, що виносяться на захист, отримано здобувачем 

самостійно або за його безпосередньою участю. Всі теоретичні, методичні і 
концептуальні розробки, що наведені в п. «Наукова новизна» отримані особисто 
автором. В роботах за темою дисертації, що виконані у співавторстві [2,5,22,23] 
особистий внесок полягає у наступному:  

в роботі [2] автором обґрунтовано критерії оцінювання, а також встановлена та 
формалізована послідовність етапів експертного оцінювання ефективності 
експлуатації пасажирського флоту;  

в статті [5] здобувач встановив і розкрив зміст основних видів робіт по 
модернізації пасажирського флоту та корисність їх проведення, а також автору 
належить постановка задачі оптимального розподілу ресурсів між групами робіт по 
модернізації судна;  

в роботі [22] автору належить аналіз стану і розвитку судноплавства в великих 
річкових системах світу та формалізація проблем розвитку судноплавства по 
річкових системах України. 

в роботі [25] автору належать положення щодо впливу сезонності на попит та 
пропозицію на ринку морського туризму та можливості і варіанти впливу на 
сезонність. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень 
докладалися, обговорювалися і були схвалені на 10 міжнародних, національних і 
науково-практичних конференціях у містах: Одеса [12,13,15,17,18], Коблево [19], 
Харків [20], Батумі (Грузія) [14,16], Сіетл (США) [21].  

Публікації. У цілому основні результати дослідження опубліковано в 24 роботах 
трьома мовами. В тому числі в 5 фахових виданнях [1-5], які входять до переліку 
наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати 
дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних 
наук; одна робота, що входить до міжнародної наукометричної бази Scopus [5]. 
Роботи [1,3,5] цитуються в міжнародних наукометричних базах Index Copernicus 
International Journals Master List, DOAJ, Google Scholar, CrossRef, TRID (Transport 
Research International Documentation), Polska Bibliografia Naukowa (PBN), Research 
Bib, Ulrichsweb Global Serials Directory, Science Index (РИНЦ), BASE (Bielefeld 
Academic Search Engine), SciLit, Directory of Research Journals Indexing, Cosmos Impact 
Factor, WorldCat, Cite Factor. Окрім того, окремі результати дисертаційного 
дослідження знайшли відображення у шести колективних монографіях [6-11]. Три 
праці [22-24] опубліковані в періодичних наукових виданнях, одна з яких [24] у 
закордонному віданні (Німеччина). 

У збірниках наукових праць, виданих за матеріалами Міжнародних і 
Всеукраїнських науково-практичних конференцій – 10 робіт [12-21].  

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, вступу, трьох 
розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Основну частину 
роботи ілюстровано 11 рисунками і доповнено 15 таблицями. Бібліографічний список 
нараховує 165 позицій. Повний обсяг дисертаційної роботи складає 215 с., з яких: 
основний текст – 130 с.; анотації – 9 с., рисунки і таблиці, що займають площу 
сторінки – 9 с.; список використаних джерел – 20 с.; додатки – 41 с. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі розкривається актуальність даної проблеми, стан її дослідження; 

сформульовані мета і завдання роботи; визначені об'єкт і предмет дослідження; 
представлена наукова новизна отриманих результатів і їх практична цінність; дана 
загальна характеристика роботи. 

У першому розділі «Сучасний стан теорії і практики експлуатації 
пасажирського флоту»: наведено загальну характеристику умов експлуатації 
пасажирського флоту; вказано особливості технічних засобів перевезення пасажирів 
водними шляхами; проведено аналіз літературних джерел щодо організації 
функціонування пасажирського флоту в різних умовах експлуатації. Зроблено 
наступні виводи та отримані результати: 

В останні десятиліття на міжнародному рівні швидко розвивається круїзний 
туризм. Світові круїзні компанії мають щорічний темп приросту пасажирських 
послуг – 6,63 % в період з 1990 по 2020 рр. Прогнозована на 2023 р. кількість круїзних 
суден складатиме 459 одиниць загальною пасажиромісткістю 746000 чол. В більшості 
міст, які розташовані на узбережжі річок, великих озер, морів стабільно функціонує 
внутрішній та приміський водний транспорт; 

Пасажирський флот має ряд специфічних особливостей, які вносять певні 
відмінності в його експлуатацію в порівнянні з вантажним флотом. Ефективність 
роботи пасажирського судна визначається його тактико-технічним даними, рівнем 
комфортабельності, рівнем підготовки екіпажу, а також впливом на навколишнє 
середовище. Основними факторами, що впливають на характеристики пасажирського 
судна, є умови його експлуатації: вид основної транспортної діяльності; район 
плавання; сезонність роботи. 

Структуровано характеристики пасажирського флоту лінійного та круїзного 
плавання. Незважаючи на те, що і в лінійному, і в круїзному плаванні, пасажирський 
флот виконує транспортну функцію, все ж в них є принципові відмінності. Головною 
відмінною рисою лінійного і круїзного судноплавства є те, що при круїзному судно 
виступає не тільки як засіб переміщення туристів, але як об'єкт туризму. Отже, на 
круїзних суднах створюються значно більш комфортні умови для пасажирів, ніж на 
лінійних. Це відбувається за рахунок збільшеної площі каютних та громадських 
приміщень, більшої кількості екіпажу, великому різноманіттю додаткових послуг та 
ін.; 

Поява нових запитів у пасажирів і розвиток технологій організації перевізного 
процесу призвели до розробки нових маршрутів. Що, в свою чергу, привело до 
необхідності доповнити та уточнити вже існуючу класифікацію маршрутів. 
Запропоновано уточнену і доповнену класифікація пасажирських маршрутів. 
Інформація відносно характеристики маршрутів служить підґрунтям для вибору типу 
судна або флоту з відповідними техніко-експлуатаційними характеристиками (ТЕХ), 
складання розкладу роботу суден та оцінки ефективності експлуатації пасажирського 
флоту на заданому маршруті; 

Сучасний пасажирський флот складається з великої різноманітності суден. 
Судна розрізняються по пасажиромісткості, по району і швидкості плавання, за 
призначенням, за способом пересування, за типом двигуна і рушія. Наведено 
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характеристику архітектурно-конструктивних особливостей основних сучасних типів 
пасажирських суден; 

Сформульовано загальні вимоги до типів пасажирських суден в залежності від 
характеристик маршруту. Дотримання цих вимог дозволить забезпечити 
відповідність ТЕХ пасажирського судна до умов, в яких його планується 
експлуатувати. Структуровано джерела негативного впливу на навколишнє 
середовище від експлуатації пасажирського флоту та заходи щодо його зменшення.  

Характер пасажиропотоку за сталістю та цілями обумовлює наступні вимоги до 
типу судна для експлуатації на заданому маршруті: для обслуговування сталого 
потоку ділових пасажирів та туристів, які користуються судном у транспортних цілях 
необхідно вибирати швидкісний флот, пасажиромісткість якого буде визначатися в 
залежності від об’єму пасажиропотоку; при обслуговуванні прогулянкових та 
екскурсійних маршрутів швидкість може буде середньою, а конструктивні 
особливості судна повинні забезпечувати добрий огляд з внутрішньої та верхньої 
(відкритої) палуб для пасажирів; флот, що працює на круїзних маршрутах повинен 
буди більш комфортним та мати середню швидкість. Пасажирський флот повинен 
відповідати вимогам екологічної безпеки та збереженню довкілля; 

Аналіз сучасної наукової думки показав відсутність обґрунтованої методичної 
бази щодо організації ефективного функціонування пасажирського флоту в різних 
умовах експлуатації. В роботах присвячених окремим питанням модернізації суден 
не розглядаються питання оптимального розподілу засобів в умовах обмеженості 
ресурсів. Наукові підходи щодо розроблення оптимальних маршрутів для вантажних 
та пасажирських суден ґрунтуються на оптимізації фінансового результату, який в 
сучасних умовах не спроможний відобразити привабливість маршруту і для 
пасажирів, і для судновласника. 

У другому розділі «Методи обґрунтування рішень щодо організації та 
розвитку виробничої діяльності пасажирського флоту» виявлено та 
структуровано склад, послідовність та взаємозв’язок операцій, що обумовлюють 
виробничу діяльність пасажирського флоту. Запропоновано імітаційну модель оцінки 
ефективності та розвитку функціонування пасажирського флоту в різних умовах його 
експлуатації (рис. 1). Впровадження запропонованої моделі дозволить отримати 
додатковий прибуток судновласника за рахунок збільшення використання провізної 
здатності флоту, або прийняти рішення щодо необхідності модернізації флоту для 
збереження своєї конкурентоспроможності. Таким чином, представлена імітаційна 
модель структурує склад і послідовність виконання операцій по формуванню проекту 
рішень пов'язаних з експлуатацією пасажирського флоту. Вона також формалізує дії 
і досвід осіб, що приймають рішення по ефективному застосуванню і розвитку 
виробничих потужностей судноплавної компанії (СК) залежно від умов її роботи і 
ситуації на ринку пасажирських перевезень. 

Дана змістова та формалізована постановка комплексу задач щодо оптимізації 
рішень стосовно організації експлуатаційної діяльності пасажирського флоту. 

У загальному вигляді задача формулюється наступним чином. На основі потреби 
в транспортній продукції і послугах необхідно оптимізувати використання 
пасажирського флоту в залежності від умов експлуатації – лінійне та круїзне 
плавання, на конкретний експлуатаційний період за умови досягнення максимального  
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Рис. 1 – Імітаційна модель оцінки ефективності та розвитку виробничої 

діяльності пасажирського флоту в різних умовах експлуатації. 

Так 

Ні 

Так 

12. 

12. 

2. Аналіз маршрутів та пасажиропотоків 

6. Аналіз результатів рішення задачі 

5. Вирішення задачі оптимального розподілу лінійних та 
круїзних суден по маршрутах 

4. Розрахунок економічних та експлуатаційних показників 
по кожній із сукупності суден 

3. Відбір маршрутів, визначення об’єму пасажиропотоків  

1. Вхід 

7. Пасажиропотоки освоєні 
повністю? 

9. Вирішення задачі оптимального розподілу 
пасажирського флоту за новими маршрутами 

11. 

10. Аналіз результатів рішення математичної задачі 

11. Пасажиропотоки на 
нових маршрутах освоєні 

повністю? 

Ні 

8. 

8. Прийняття рішення щодо освоєння нових маршрутів. 
Розробка та вибір нових маршрутів  
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Продовження рис 1 – Імітаційна модель оцінки ефективності та розвитку 
виробничої діяльності пасажирського флоту в різних умовах експлуатації. 

21. 

20. 

11. 

12. Прийняття рішення щодо необхідності оренди флоту 
для повного задоволення потреб пасажиропотоків  

13. Відбір суден, що можна залучити на умовах оренди 

14. Прийняття рішення щодо оцінки ефективності 
функціонування власного та флоту, що можна залучити на 

орендних умовах в порівнянні з конкурентами 

15. Відбір суден конкурентів 

16. Вирішення задачі оптимального розподілу сукупностей 
пасфлоту по вже існуючим та новим маршрутам 

Так 

Ні 
19. 

13. 

Так 

23. Прийняття рішень щодо залучення 
флоту на орендних умовах для 

подальшого розвитку СК та виходу на 
нові маршрути. 

22. Висновок щодо ефективності 
функціонування власного флоту 

аналізованої СК 

24. Вихід 

21. Варіант 3 
використання  

сукупностей флоту? 
 

Ні 

Так 

Ні 

20. Прийняття рішення щодо 
необхідності розробки заходів 

підвищення ефективності 
власного флоту  

21. 
19. Варіант 2 
використання  

сукупностей флоту? 
 

17. Аналіз результатів рішення математичної задачі 

16. 

18. Варіант 1 
використання 

сукупностей флоту? 
 

20. 

7. 

21. 
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показника якості робіт. СК здійснює свою діяльність в заданому регіоні. На 
попередньому етапі формується сукупність відібраних суден вN  за ознакою 
відповідності ТЕХ i  ( 1, 2, , )вi m=   серій, що можуть експлуатуватися в заданих 
умовах (відповідність призначення флоту, району плавання та ін.). В даному регіоні 
є певна сукупність варіантів лінійних маршрутів руху лJ  ( 1, 2, , )лj J=   і круїзних 
маршрутів крJ  ( 1, 2, , )крj J=   з усталеними пасажиропотоками 

j j

л крQ и Q . Для 

кожної i  серії суден в
іN  на підставі статистичних даних вже виконаної роботи і 

очікуваних пасажиропотоках визначаються показники провізної здатності в
ijP  суден i  

серії на j  маршрутах та прибуток в
ijF  від експлуатації суден i  серій на j  маршрутах. 

В якості критерію оптимізації виступає максимум прибутку. Параметром 
управління ijx  є кількість суден 𝑖𝑖 серії ( 1,2, , )вi m=   на кожному лінійному і 

круїзному 𝑗𝑗 ( 1, 2, , )лj J=   і ( 1, 2, , )крj J=  . При цьому для кожного з суден були 
встановлені сукупності варіантів лінійних і круїзних маршрутів, на яких вони можуть 
експлуатуватися. Математична модель задачі оптимального розподілу флоту по 
лінійним і круїзним маршрутам приймає наступний вигляд: 

 
. .

1 1
max

в в

л кр

m m
л л л кл кр кр кр кл

ij ij ij ij ij ij ij ij
i ij J j J

Z F x z F x zγ γ
= =∈ ∈

= + →∑∑ ∑ ∑ .                         (1) 

 
 
де л

ijz = 
1, якщо судно i  серії може працювати на лінії j ; 
0, в протилежному випадку. (2) 

 
 

 кр
ijz = 

1, якщо судно i  серії може працювати в круїзі j ; 
0, в протилежному випадку. (3) 

 

 
.л кл

ijγ = 
1, якщо лінійне судно i  серії на маршруті j  може 
надавати послуги заданого класу; 
0, в протилежному випадку. 
 

(4) 

 
.кр кл

ijγ = 
1, якщо круїзне судно i  серії на маршруті j  може 
надавати послуги заданого класу; 
0, в протилежному випадку. 

(5) 

 
У разі, коли провізна здатність власного пасажирського флоту менше, ніж 

заданий обсяг перевезень пасажирів на заданих лініях і круїзах, задача вирішується 
при наступних обмеженнях: 

- провізна здатність використовуваного пасажирського флоту буде меншою або 
дорівнює обсягу пасажирів на лінійних і круїзних маршрутах: 
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.

1
, ( 1, 2, , )

в

j

m
в л л кл л л

ij ij ij ij
i

P x z Q j Jγ
=

≤ =∑  ,                              (6) 

 
.

1
, ( 1, 2, , )

в

j

m
в кр кр кл кр кр

ij ij ij ij
i

P x z Q j Jγ
=

≤ =∑  ,                           (7) 

- кількість використовуваних суден в кожній серії не повинна перевищувати 
заданої кількості суден i  серії: 

. . , ( 1, 2, , )
л кр

л л кл кр кр кл в
ij ij ij ij ij ij i в

j J j J

x z x z N i mγ γ
∈ ∈

+ = =∑ ∑  .                (8) 

 
Повинна виконуватися умова цілочисельності змінних: 

0,1, 2,..., ( 1, 2, , ; )л кр
ijx N i m j J J= = = ∪ .                         (9) 

При виконані обмежень (6)-(9) обсяг перевезень буде освоєний в повному обсязі 
на одному або декількох маршрутах і всі судна СК будуть задіяні. Для повного 
задоволення потреб пасажирів у послугах водного транспорту доцільно розглядати 
варіант збільшення провізної здатності флоту за рахунок залучення до експлуатації 
суден на орендних умовах. 

Протилежним розглянутому варіанту є ситуація, коли заданий об’єм перевезень 
пасажирів є меншим за провізну здатність флоту. В такому випадку виконуються 
обмеження 

.

1
, ( 1, 2, , )

в

j

m
в л л кл л л

ij ij ij ij
i

P x z Q j Jγ
=

= =∑  ,                              (10) 

 
.

1
, ( 1, 2, , )

в

j

m
в кр кр кл кр кр

ij ij ij ij
i

P x z Q j Jγ
=

= =∑  ,                           (11) 

 
. . , ( 1, 2, , )

л кр

л л кл кр кр кл в
ij ij ij ij ij ij i в

j J j J

x z x z N i mγ γ
∈ ∈

+ ≤ =∑ ∑  .              (12) 

Таким чином, обсяг перевезень пасажирів на лініях і в круїзах буде освоєно 
повністю і залишиться резерв флоту ( резервN ), а потенційне зростання провізної 
здатності флоту за рахунок збільшення кількості суден буде стримуватися 
недостатньою кількістю пасажирів на розглянутих маршрутах. 

При виконані обмежень (10)-(12) з цілю підвищення ефективності використання 
власного пасажирського флоту, судновласнику необхідно розглянути варіант з 
освоєнням нових маршрутів. В залежності від призначення суден, що залишились у 
резерві в результаті вирішення попередньої задачі, розробляються нові маршрути 
лінійні та/або круїзні. З цих умов та відповідно до етапу 9 імітаційної моделі (див. 
рис. 1) випливає наступне завдання - оптимальний розподіл пасажирського флоту за 
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вже існуючими ( 1, 2, , )j J=   і новими маршрутами ( 1, 2, , )нj J=   математична 
модель задачі якої має наступний вигляд: 

( ) ( ). ( ) ( ).

1 1
max

в в

н

m m
в л кр л кр кл в л кр л кр кл

ij ij ij ij ij ij ij ij
i j J i j J

Z F x z F x zγ γ
= ∈ = ∈

= + →∑∑ ∑ ∑ ,           (13) 

де цільова функція максимізує прибуток від експлуатації флоту. 
При вирішенні задачі (1), (9)-(12) вже було отримано результат розподілу флоту 

СК по вже існуючим маршрутам, тому далі виконується розподіл резерву флоту лише 
по новим маршрутам при наступних обмеженнях: 

- провізна здатність використовуваного пасажирського флоту повинна бути не 
більше обсягу пасажирів на нових маршрутах (лінійних та/або круїзних) 

( ) ( ).

1
, ( 1, 2, , )

вm
в л кр л кр кл н н

ij ij ij ij j
i

P x z Q j Jγ
=

≤ =∑  ,                        (14) 

де н
jQ  - обсяг пасажиропотоку на нових лінійних та/або круїзних маршрутах 

відповідно. 
- весь резервний флот повинен буди задіяно в експлуатації на нових маршрутах 

( ) ( ). , ( 1, 2, , )
н

л кр л кр кл резерв
ij ij ij i в

j J

x z N i mγ
∈

= =∑  ,                         (15) 

Сформульована математична модель дозволяє оцінити ефективність 
функціонування пасажирського флоту шляхом порівняння отриманих результатів        
( Z ) з фактичними результатами за поточний період, з урахуванням виконання 
завдань, які стоять перед СК. З одного боку, це збільшення прибутку СК, з іншого, 
повне задоволення потреб пасажирів в послугах водного транспорту, за рахунок 
ефективного використання провізної здатності флоту в різних умовах експлуатації. 
Залежно від результатів вирішення першого завдання (1), (9)-(12) судновласник може 
зробити висновок про доцільність освоєння нових маршрутів. 

У подальших дослідженнях розвиток сформульованої моделі буде розглядатися 
в напрямку можливостей збільшення провізної здатності за рахунок орендованого 
флоту. І оцінки ефективності власного і орендованого флоту в порівнянні з флотом 
конкурентів. 

У зв’язку з вище сказаним наступна задача, що відповідає етапу 16 імітаційної 
моделі (див. рис. 1) формулюється наступним чином. На підставі потреб у 
транспортній продукції і послугах необхідно оптимізувати провізну спроможність 
пасажирського флоту в залежності від умов експлуатації - лінійне і круїзне плавання, 
на заданий експлуатаційний період за умови досягнення максимального прибутку. 

З метою збільшення своїх виробничих потужностей СК доцільно розглянути 
можливість залучення суден на орендних умовах. Шляхом аналізу пропозиції на 
фрахтовому ринку визначається кількість оN  суден i  серій ( 1, 2, , )в в оi m m m= + +  , 
які можуть здійснювати свою діяльність в заданому регіоні на лінійних і круїзних 
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маршрутах. Так само в регіоні здійснюють свою діяльність інші СК - конкуренти з 
кількістю кN  суден i  серій ( 1, 2, , )о оi m m m= + +  .  

В даному регіоні є певна сукупність вже існуючих J  ( 1, 2, , )j J=   та нових 
нJ  ( 1, 2, , )нj J=   варіантів лінійних і круїзних маршрутів руху з вже сформованими 

пасажиропотоками 
j j

нQ и Q . Для кожної групи суден – власних, що можна 
орендувати, конкурентів ( , ,в о k ) на підставі статистичних даних вже виконаної 
роботи і очікуваних об’ємах пасажиропотоків визначаються показники провізної 
здатності , ,в о к

ij ij ijP P P  суден i  серій на j  маршруті та прибуток , ,в о к
ij ij ijF F F  від 

експлуатації судна i  серії на j  маршруті. 
В якості критерію оптимальності виступає максимум прибутку. Параметром 

управління ijx  є кількість суден i  серій на вже існуючих і нових маршрутах j .   
Цільова функція математичної моделі задачі оптимального розподілу груп флоту 

( , ,в о k ) по вже існуючим і новим маршрутам приймає наступний вигляд: 

( ) ( ). ( ) ( ).

1 1

( ) ( ). ( ) ( ).

1 1

( ) ( ).

1

в о

в

в

н
о

о

н
в

m m
в л кр л кр кл о л кр л кр кл

ij ij ij ij ij ij ij ij
i j J i m j J

mm
k л кр л кр кл в л кр л кр кл

ij ij ij ij ij ij ij ij
i m j J i j J

m
о л кр л кр кл

ij ij ij ij
i m j J

Z F x z F x z

F x z F x z

F x z F

γ γ

γ γ

γ

= ∈ = + ∈

= + ∈ = ∈

= + ∈

= + +

+ + +

+ +

∑∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑∑

∑ ∑ ( ) ( ).

1
max.

н
о

m
k л кр л кр кл

ij ij ij ij
i m j J

x z γ
= + ∈

→∑ ∑

              (16) 

Завдання вирішується при наступних основних обмеженнях. 
Провізна здатність груп ( , ,в о k ) використовуваного пасажирського флоту 

повинна бути не менше, ніж обсяг пасажирів на вже існуючих маршрутах: 

( ) ( ). ( ) ( ). ( ) ( ).

1 1 1
,

( 1, 2, , );

в а

в о

m m m
в л кр л кр кл о л кр л кр кл k л кр л кр кл

ij ij ij ij ij ij ij ij ij ij ij ij j
i i m i m

P x z P x z P x z Q

j J

γ γ γ
= = + = +

+ + ≤

=

∑ ∑ ∑


      (17) 

та на нових маршрутах: 

( ) ( ). ( ) ( ). ( ) ( ).

1 1 1
,

( 1, 2, , ).

в а

в о

m m m
в л кр л кр кл о л кр л кр кл k л кр л кр кл н

ij ij ij ij ij ij ij ij ij ij ij ij j
i i m i m

н

P x z P x z P x z Q

j J

γ γ γ
= = + = +

+ + ≤

=

∑ ∑ ∑


     (18) 

Кількість використовуваних суден не повинна перевищувати їх загальної 
кількості в серії по кожній із сукупностей: 

( ) ( ). ( ) ( ). , ( 1,2, , )
н

в
в

л кр л кр кл л кр л кр кл в
ij ij ij ij ij ij i в

j J j J

x z x z N i mγ γ
∈ ∈

+ ≤ =∑ ∑  ;  (19) 
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( ) ( ). ( ) ( ). ,

( 1, 2, , );

н
о

о

л кр л кр кл л кр л кр кл о
ij ij ij ij ij ij i

j J j J

в в а

x z x z N

i m m m

γ γ
∈ ∈

+ ≤

= + +

∑ ∑



                       (20) 

 
( ) ( ). ( ) ( ). ,

( 1, 2, , ).

н
k

k

л кр л кр кл л кр л кр кл k
ij ij ij ij ij ij i

j J j J

о о

x z x z N

i m m m

γ γ
∈ ∈

+ ≤

= + +

∑ ∑



                            (21) 

Витрати на оренду флоту не повинні перевищувати обсяг коштів фонду 
розвитку, які СК може вкласти в оренду суден: 

( ) ( ). ( ) ( ). ,

( 1, 2, , );

н
о

о

о p л кр л кр кл о нp л кр л кр кл о
i j ij ij ij i j ij ij ij i

j J j J

в в о

S t x z S t x z K

i m m m

γ γ
∈ ∈

+ ≤

= + +

∑ ∑



                    (22) 

де о
iS  орендна ставка в грошових одиницях за добу; p

jt  та нp
jt  тривалість рейсів 

на вже існуючих і нових маршрутах відповідно; о
iK  обсяг коштів фонду розвитку, 

які СК може вкласти в оренду суден. Повинна виконуватися умова цілочисельності 
змінних: 

0,1, 2,..., , ( 1, 2, , ); ( )н
ijx N i m j J J= = = ∪ .                           (23) 

Рішення задачі передбачає деяку кількість варіантів розстановки сукупностей 
флоту (П-повністю, Ч – частково, Н – не використовуються) (табл. 1). 

 
Таблиця 1 – Варіанти поєднань показників використання сукупностей флоту при 

освоєнні пасажиропотоків на лінійних та круїзних маршрутах 
Належність пасажирського 

флоту 
Варіанти 

1 2 3 
Власний П Ч Ч/Н Ч 
Що можна орендувати П/Ч П/Ч П/Ч Н 
Конкурентів Н/Ч Н П/Ч П/Ч 

 
В залежності від варіантів поєднань показників використання кількості суден 

сукупностей флоту ( , ,в о k ) при освоєнні пасажиропотоків на вже існуючих та нових 
маршрутах, судновласник приймає рішення щодо ефективності використання 
власного флоту та шляхів свого подальшого розвитку (див. рис.1).  

Встановлено і розкрито зміст основних видів робіт по модернізації 
пасажирського судна, а також корисність їх проведення. У зв'язку з обмеженістю 
ресурсів, на пасажирських суднах, частіше піддаються модернізації каютні і 
громадські приміщення, ніж технічні системи. Запропоновано математичну модель 
задачі, що дозволяє встановити кількість ресурсів (коштів), які необхідно інвестувати 
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в процес модернізації, як технічним систем, так і пасажирських приміщень судна, щоб 
максимізувати загальний ефект. Задача враховує динамічний характер розподілу 
ресурсів судновласника між групами робіт. Вона описана та формалізована з 
виростанням динамічного програмування та рекурентних співвідношень Р. Беллмана. 
Технічна модернізація дозволяє забезпечити надійну та безпечну експлуатацію 
пасажирського флоту, а також знизити шкідливий вплив флоту на навколишнє 
середовище. Ефективність цього методу проілюстровано на прикладі 
експериментальних розрахунків. 

У третьому розділі «Методичні положення формування рішень щодо 
ефективного функціонування пасажирського флоту» показано, що в сучасних 
умовах жорсткої конкуренції з іншими видами транспорту, СК, які оперують 
пасажирським флотом, стикаються з проблемою залучення пасажирів. Специфіка 
роботи пасажирських суден така, що СК обов'язково потрібно враховувати вимоги до 
забезпечення комфорту пасажирів. Задоволеність пасажирів послугами, що 
надаються судном створюють СК позитивну репутацію, що, в свою чергу, дозволяє 
залучити пасажирів до повторного користування послугою.  

Зважаючи на неможливість кількісно оцінити всі показники, неповним знанням 
всіх обставин, наявністю факторів випадковості в процесі експлуатації 
пасажирського флоту для аналізу його ефективності запропоновано методику 
проведення експертних оцінок. Встановлено та охарактеризовано етапи і 
послідовність проведення робіт. Їх суть полягає в раціональній організації 
експертного аналізу проблеми з кількісним оцінюванням суджень і обробкою 
результатів. 

На першому етапі були ідентифіковані об'єкти (пасажирські судна) 
( , 1, 2,..., )iО i n=  експертизи, що підлягають оцінюванню. Обґрунтовано критерії 
( , 1, 2,..., )jK j m=  оцінки об'єктів експертизи і сформульовані пропозиції (питання), 
що розкривають ці критерії експерту і дозволяють йому виявити сенс своїх оцінок. 

Наступні етапи включають в себе: підбір експертів та визначення їх 
компетентності, навчання експертів, проведення опитування експертів, визначення 
узгодженості думок експертів, впровадження та аналіз результатів. 

Представлений метод, на відміну від інших методів дозволяє дати комплексну 
оцінку ефективності експлуатації пасажирського судна за допомогою критеріїв як 
кількісних, так і якісних. При цьому враховуються вимоги до ефективності 
експлуатації і з боку судновласника, і з боку пасажирів. 

В результаті проведених досліджень отримано методику розробки та вибору 
оптимального маршруту для роботи пасажирських суден, що складається з наступних 
етапів: 

• етап 1 - вибір сукупності портів для побудови маршруту; 
• етап 2 - встановлення зв’язків між парами портів шляхом вирішення двох 

підзадач:  
° вибір критеріїв оцінювання привабливості портів для пасажирів та СК;  
° проведення експертизи для отримання комплексної оцінки. 

• етап 3 - рішення задачі комівояжера, в результаті котрої отримають 
оптимальний маршрут із сукупності портів, що розглядається;  
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• етап 4 - повторення етапів 1-3 до поки не буде отримана сукупність допустимих 

маршрутів; 
• заключний етап - рішення задачі вибору оптимального маршруту із 

сукупності маршрутів.  
У якості критерію оптимальності запропоновано зворотну величину від 

комплексної оцінки ( .експерт
ijK ) привабливості включення портів в схему і відповідно 

переходу між парою портів:  

.
1

ij експерт
ij

K
K

=                                                     (24) 

Визначення зв’язків між парами портів через критерій привабливості отриманий 
шляхом експертного оцінювання дозволяє побудувати оптимальний маршрут 
враховуючи потреби пасажирів та СК. 

Як раніше зазначалося, пасажирські судна мають яскраво виражені відмінні 
риси, як за своїми конструктивними характеристиками, так і за умовами експлуатації. 
У зв'язку з цим проведена розробка нових і вдосконалення існуючих науково 
обґрунтованих рішень пов'язаних з підвищенням ефективності функціонування цього 
виду транспортних засобів. 

Відмічається, що однією з важливих характеристик пасажирського судна є його 
пасажиромісткість, яка визначається для кожного типу судна в залежності від його 
розміру, умов експлуатації (типу маршруту, сезону, цілей подорожей пасажирів і т.д).  

Проаналізовано вплив сезонності на ефективність функціонування 
пасажирського флоту. Подовження головного сезону чинить сильний вплив на 
ефективність роботи пасажирського флоту, оскільки дозволяє зменшити період 
консервації або зниження завантаження флоту. Одночасно, якщо пропозиція буде 
підтримуватися на низькому рівні, це призведе до перевантаження пасажирського 
флоту та зменшенню привабливості для пасажирів. Якщо ж пропозицію зафіксувати 
між рівнями попиту в «високий» і «низький» сезони, тобто знайти середню величину, 
то проблема деяким чином поліпшується. 

Запропоновано визначати мінімальну кількість пасажирів по категоріям кают, 
що забезпечують беззбиткову експлуатацію судна на заданому маршруті як 

. .
min min

. .
1 1

,
( )

ум постI I
i i

i заг зм
i i i

S p RP P
S f R= =

⋅ ⋅
= =

⋅ −∑ ∑                                                 (25) 

де iS  - площа однієї каюти i  категорії; .загS  - загальна площа всіх кают; ip  - 
кількість кают i  категорії; if  - вартість подорожі в каюті i  категорії; .ум постR − 
постійні витрати, які не залежать від кількості перевезених пасажирів, визначаються 
з розрахунку за весь рейс в грошових одиницях; змR  − змінні витрати залежать від 
кількості пасажирів, визначаються із розрахунку на 1 пасажира за весь рейс в 
грошових одиниця. 

При цьому потрібна пасажиромісткість судна для роботи на заданому маршруті 
в залежності від інтенсивності сезону можна визначити як 
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1 1 1max

( ),
( ) ,

J J J
p

j j j
j j j

иc

S C N P
P W

r
= = ==
∏ ∏ ∏

                               (26) 

де pN  - чисельність населення в радіусі охоплення ринку агентом; иc  - 
інтенсивність сезону - високий (в), середній (ср), низький (н); r  - кількість рейсів, яке 
судно може здійснити за сезон; ,jC ,jS ( 1, 2,..., )jP j J= - коефіцієнти, що 
характеризують маршрут, судно та агентську мережу з продажів квитків відповідно. 

На формування рішення про вибір оптимальної пасажиромісткості ( )оптP  судна 
з каютами, крім його лінійних характеристик і заданого рівня комфортабельності, 
також впливає існуючий стан ринку і динаміка його зміни. При проектуванні нового 
судна, модернізації існуючого, а також для оцінки вже функціонуючого доцільно 
проводити всебічний аналіз ринку в регіоні експлуатації, який в себе включає 
характеристику: сезонності; вже існуючих маршрутів (склад і зміст маршрутів, 
популярність серед пасажирів, вік і частоту маршрутів, тривалість, наявність флоту 
конкурентів на маршрутах); флоту (кількість і якість суден, рівень 
комфортабельності, пасажиромісткість, вік суден, популярність серед пасажирів тих 
чи інших суден); агентської мережі з продажу (загальний попит на водний транспорт 
в регіоні, наявність трансферу в радіусі базового порту, інтенсивність реклами, 
наявність постійних пасажирів, кількість пунктів продажу, ефективність системи 
інтернет-бронювання, система лояльності і частота акцій). 

На підставі аналізу графічного зображення показників minP  та max ( )иcP W  
визначається показник оптимальної пасажиромісткості ( оптP ) судна для експлуатації 
на заданому маршруті (табл. 2).  

 
Таблиця 2 – Визначення оптP  при різних варіантах розташування minP  відносно 

max ( )иcP W  
Розташування minP  
відносно max ( )иcP W  

Варіанти оптP  

min max max( ); ( )н срP P W P W ∈    

max ( )опт
срP P W=  

max max( ) ( )опт
ср вP W P P W≤ ≤ , якщо ср вt t<  та при 

збережені рівня комфортабельності 
min max max( ); ( )ср вP P W P W ∈    

max ( )опт
вP P W=  тільки при 90-100 % завантажені 

судна і в високий сезон 

min max ( )нP P W≤  
max ( )опт

срP P W= , якщо ср вt t>  
max max( ) ( )опт

ср вP W P P W< ≤ , якщо ср вt t≤  
min max ( )вP P W≥  немає оптимального варіанту для розглянутих 

умов і судна 
Примітка. срt  та вt  - тривалість середнього та високого сезону відповідно. 
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Використання запропонованих теоретичних і методичних положень у 

виробничій діяльності СК при реалізації завдання підвищення ефективності 
експлуатації пасажирського судна, а також графічна візуалізація результатів такого 
аналізу дозволяють:  

– встановити значення об’єму ринку пасажирського судна в залежності від 
інтенсивності сезону; 

– виявляти можливі варіанти завантаження судна мінімальною кількістю 
пасажирів при яких забезпечується умова беззбитковості в залежності від категорії 
кают; 

– обґрунтовувати можливі варіанти оптимальної пасажиромісткості в залежності 
від розташування minP  відносно max ( )иcP W . 

Облік отриманих результатів аналізу при управлінні роботою пасажирського 
флоту дозволяє приймати рішення, які пов'язані:  

– із встановленням оптимальної пасажиромісткості; 
– з визначенням кількості пасажирів, які необхідно залучити до перевезень в 

кожній категорії кают.  
 

ВИСНОВКИ 
 

Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуальної задачі, яка полягає у 
розробці науково-практичних положень щодо організації ефективного 
функціонування пасажирського флоту в різних умовах його експлуатації. В 
результаті проведених досліджень зроблені наступні висновки та отримані 
результати: 

1. Вході вирішення першої задачі: 
Досліджено сучасний стан теорії і практики експлуатації пасажирського флоту в 

різних умовах експлуатації: 
– охарактеризовано сучасні умови експлуатації пасажирського флоту в умовах 

лінійного та круїзного плавання. Лінійні судна виконують транспортну функцію, а 
круїзні судна виступають не тільки як засіб переміщення, але і як об’єкт туризму. Ці 
відмінності обумовлюють вимоги до комфортабельності суден. 

– доповнено та уточнено класифікацію маршрутів відповідно до сучасних умов. 
Знання характеристики маршрутів служить підґрунтям для вибору типу судна або 
флоту з відповідними ТЕХ, складання розкладу роботу суден та оцінки ефективності 
експлуатації пасажирського флоту на заданому маршруті. 

– охарактеризовано взаємозв’язок класифікаційних ознак пасажирського судна: 
в залежності від району плавання, від способу переміщення, від двигуна, від типу 
рушія, від способу розміщення пасажирів.  

– встановлено вимоги до пасажирського судна в залежності від маршруту та 
структуровані джерела негативного впливу на навколишнє середовище від 
експлуатації пасажирського флоту і заходи щодо його зменшення. Дотримання вимог 
дозволить організувати ефективне функціонування флоту на заданих маршрутах, 
включаючи як технічну, так і економічну складову, забезпечити безпечні умови 
перевезення пасажирів та захист навколишнього середовища. 
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Аналіз сучасних наукових досліджень показав, що більшість публікацій, які 

стосуються експлуатації пасажирського флоту присвячені окремим питанням 
функціонування круїзних суден на туристичному ринку. Щодо роботи лінійного 
пасажирського флоту дослідження майже відсутні. В дослідженнях присвячених 
модернізації пасажирського флоту основна увага зосереджена на модернізації 
внутрішніх приміщень або окремих технічних систем. При цьому системний підхід 
до модернізації всього судна в умовах обмеженості ресурсів відсутній. Наукові 
підходи щодо розроблення оптимальних маршрутів для вантажних та пасажирських 
суден ґрунтуються на оптимізації фінансового результату, який в сучасних умовах не 
спроможний відобразити привабливість маршруту і для пасажирів, і для 
судновласника. 

2. Вході вирішення другої задачі: 
Розроблено імітаційну модель оцінки ефективності функціонування 

пасажирського флоту, впровадження якої дозволить збільшити прибуток та 
задовольнити потребу пасажирів і туристів в послугах водного транспорту за рахунок 
ефективного використання провізної здатності флоту в різних умовах експлуатації. 

Розроблено комплекс математичних моделей, якій дозволяє: 
− встановити співвідношення виробничих можливостей пасажирського флоту 

судноплавної компанії і об'єму транспортної роботи; 
− оцінити конкурентоспроможність наявного тоннажу на регіональному ринку 

пасажирських перевезень; 
− визначити кількісний і якісний склад орендованих суден для збереження 

(розширення) своїх позицій на ринку транспортних послуг; 
− виявити з наявного складу судна, для яких необхідно вирішити питання про 

передачу в оренду або зміну регіону їх експлуатації; 
− отримати проект рішень з використанням стандартних програмних засобів, 

що обумовлює ту, що їх реалізовує і практичну значимість. 
Встановлено і розкрито зміст основних видів робіт по модернізації 

пасажирського флоту, а також корисність їх проведення. Корисність робіт по 
модернізації полягає в наступному: забезпечення безпеки пасажирів і технічної 
справності судна; економії витрати паливно-мастильних матеріалів; збільшенні 
швидкості судна, збільшенні комфортабельності судна; збільшенні 
пасажиромісткості. Прямий вплив на збільшення прибутку судновласника чинять 
роботи по модернізації, які призводять до скорочення експлуатаційних витрат і 
сприяють збільшенню прибутків. Показано, що види робіт, які забезпечують 
морехідні якості судна, безпечну і ефективну його експлуатацію роблять непрямий 
вплив на прибуток судновласника. Це відбувається за рахунок надійності 
функціонування флоту. 

Запропоновано математичну модель, що враховує динамічний характер 
розподілу ресурсів (надходження «траншів») судновласника між групами робіт по 
модернізації. Задач описана та формалізована з виростанням динамічного 
програмування та рекурентних співвідношень Р. Беллмана.  

3. Вході вирішення третьої задачі: 
Розроблено методику проведення експертної оцінки стану и потреби у 

модернізації суден. Представлений метод, на відміну від інших підходів дозволяє 
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дати комплексну оцінку ефективності експлуатації пасажирського флоту за 
допомогою критеріїв як кількісних, так і якісних. При цьому враховуються вимоги до 
ефективності експлуатації і з боку судновласника, і з боку пасажирів. Результати 
виконаного дослідження можуть бути використані СК для оцінки ефективності 
експлуатації свого флоту, суден, які можна залучити на орендних умовах, а також для 
визначення стратегії підвищення ефективності функціонування флоту. 

Сформовано методичні положення щодо розробки та вибору оптимального 
маршруту для роботи пасажирських суден. Розкрито склад та зміст виконання 
послідовних етапів побудови оптимального маршруту. У якості критерія 
оптимальності запропонована зворотна величина від комплексної експертної оцінки 
привабливості включення портів в схему і, відповідно, переходу між парою портів. 
Комплексна експертна оцінка дозволяє оцінити якісні та кількісні показники 
привабливості порті для пасажирів та для судновласника. 

Запропоновано теоретичні і методичні положення, які забезпечують визначення 
об’єму ринку пасажирського судна в залежності від інтенсивності сезону, а також 
дозволяють: 

- виявляти можливі варіанти завантаження судна мінімальною кількістю 
пасажирів при яких забезпечується умова беззбитковості в залежності від категорії 
кают; 

- обґрунтовувати можливі варіанти оптимальної пасажиромісткості в залежності 
від умов експлуатації суден. 

Облік отриманих результатів аналізу при організації функціонування 
пасажирських суден дозволяє приймати рішення, які пов’язані: 

- із встановленням оптимальної пасажиромісткості судна для роботи в заданому 
регіоні; 

- з визначенням кількості пасажирів, яких необхідно залучити до перевезень в 
кожній категорії кают. 
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Боровик С.С. Організація ефективного функціонування пасажирського флоту в 

різних умовах експлуатації. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту» (технічні науки, 
транспорт) – Одеський національний морський університет Міністерства освіти і 
науки України, Одеса, 2021. 

Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуальної задачі, яке полягає у 
розробці науково-практичних положень щодо організації ефективного 
функціонування пасажирського флоту в різних умовах його експлуатації. Для 
досягнення мети дослідження у роботі поставлено та послідовно вирішено три 
основні завдання. 

Проведено аналіз сучасного стану теорії і практики експлуатації пасажирських 
суден: охарактеризовані сучасні умови експлуатації пасажирського флоту в умовах 
лінійного та рейсового судноплавства; доповнена та уточнена класифікація 
маршрутів відповідно до сучасних умов.  

Розроблено імітаційну модель оцінки ефективності функціонування 
пасажирського флоту. Модель формалізує дії і досвід осіб, що приймають рішення по 
ефективному застосуванню і розвитку виробничих потужностей судноплавної 
компанії. Розроблено комплекс математичних моделей оптимізації рішень щодо 
роботи суден в різних умовах експлуатації; математична модель, що враховує 
динамічний характер розподілу ресурсів судновласника між групами робіт по 
модернізації. Встановлено і розкрито зміст основних видів робіт по модернізації 
пасажирських суден, а також корисність їх проведення. 

Розроблено методику проведення експертної оцінки стану и потреби у 
модернізації суден. Сформовано методичні положення щодо розробки та вибору 
оптимального маршруту для роботи пасажирських суден. Запропоновано теоретичні 
і методичні положення, які забезпечують визначення об’єму ринку пасажирського 
судна в залежності від інтенсивності сезону його роботи. 

Ключові слова: пасажирські судна, умовах експлуатації, модернізації суден, 
оптимізація рішень, послідовність виконання операцій, конкурентоспроможність, 
експертні оцінки, пасажирська лінія, річковий та морський круїз.  
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.22.20 «Эксплуатация и ремонт средств транспорта» (технические 
науки, транспорт) - Одесский национальный морской университет Министерства 
образования и науки Украины, Одесса, 2021. 

Диссертационная работа посвящена решению актуальной задачи, которая 
заключается в разработке научно-практических положений относительно 
организации эффективного функционирования пассажирского флота в различных 
условиях его эксплуатации. Для достижения цели исследования в работе поставлено 
и последовательно решены три основных задания. 

В результате решения первой задачи проанализировано современное состояние 
теории и практики эксплуатации пассажирских судов: охарактеризованы 
современные условия эксплуатации пассажирского флота в условиях линейного и 
круизного судоходства; установлены требования к пассажирским судам в 
зависимости от маршрута; охарактеризована взаимосвязь классификационных 
признаков пассажирских судов; дополнена и уточнена классификация маршрутов в 
соответствии с современными условиями; установлено, что большинство 
публикаций, посвящены отдельным вопросам функционирования круизных судов. 
Основное внимание сосредоточено на модернизации внутренних помещений или 
отдельных технических систем. 

В результате решения второй задачи разработана имитационная модель оценки 
эффективности функционирования пассажирского флота. Она позволяет не только 
оценить эффективность функционирования пассажирского флота, но и принять 
решение относительно: возможностей освоения новых маршрутов; необходимости 
привлечения судов на арендных условиях; необходимости в модернизации судов и 
конкурентоспособности; структурирует состав и последовательность выполнения 
операций по формированию проекта решений связанных с эксплуатацией 
пассажирских судов. Модель также формализует действия и опыт лиц, которые 
принимают решение по эффективному развитию производственных мощностей 
судоходной компании в зависимости от условий ее работы и ситуации на рынке 
пассажирских перевозок. 

Так же в рамках решения второй задачи разработан комплекс математических 
моделей оптимизации решений по работе судов в различных условиях эксплуатации; 
математическая модель, которая учитывает динамический характер распределения 
ресурсов судовладельца между группами работ по модернизации. Установлено и 
раскрытое содержание основных видов работ по модернизации пассажирских судов, 
а также полезность их проведения. 

В результате решения третьего задания разработана методика проведения 
экспертной оценки состояния и потребности в модернизации судов. При этом 
учитываются требования к эффективности эксплуатации и со стороны судовладельца, 
и со стороны пассажиров. Сформированные методические положения относительно 
разработки и выбора оптимального маршрута для работы пассажирских судов. В 
качестве критерия оптимальности предложена обратная величина от комплексной 
экспертной оценки привлекательности включения портов в схему и соответственно 
переходу между парой портов. Предложены теоретические и методические 
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положения, которые обеспечивают определение объема рынка пассажирского судна 
в зависимости от интенсивности сезона его работы. 

Ключевые слова: пассажирские суда, условиях эксплуатации, модернизации 
судов, оптимизация решений, последовательность выполнения операций, 
конкурентоспособность, экспертные оценки, пассажирская линия, речной и морской 
круиз.  

 
SUMMARY 

 
Borovyk S.S. Organization of the effective functioning of passenger fleet under various 

conditions exploitations. it is Qualifying scientific work on rights for a manuscript. 
Dissertation on the receipt of scientific degree of candidate of engineering sciences 

after speciality a 05.22.20 "Exploitation and repair of facilities of transport" (engineering 
sciences, transport) are the Odesa national marine university of Department of education 
and science of Ukraine, Odesa, 2021. 

Dissertation work is sanctified to the decision of actual task, which consists in 
developments of scientific and practical positions in relation to organization of the effective 
functioning of passenger fleet under various conditions his exploitations. For gaining end of 
research it is in-process put and three basic tasks are consistently decided. 

The analysis of the modern state of theory and practice of exploitation of passenger 
ships is conducted: modern external of passenger fleet environments are described in the 
forms of linear and trip navigation; complemented and the specified classification of routes 
in accordance with modern terms.  

It is worked out simulation model of estimation of efficiency of functioning of 
passenger fleet. A model formalizes actions and experience of persons which make decision 
on effective application and development of production capacities of navigable company.  

The complex of mathematical models of optimization of decisions of work of ships is 
worked out under various conditions exploitations; mathematical model which takes into 
account dynamic character of allocation of resources of shipowner between the groups of 
works for modernizations. The set and exposed maintenance of basic types of works is for 
modernizations of passenger ships, and also utility of their realization. 

The worked-out methodology of realization of expert estimation of the state of и 
requirement is in modernization of ships. The formed methodical positions are in relation to 
development and choice of optimal route for work of passenger ships. Theoretical and 
methodical positions which provide determination of volume of market of passenger ship 
depending on intensity of season of his work are offered. 

Keywords: passenger ships, external, modernization of ships environments, 
optimization of decisions, sequence of implementation of operations, competitiveness, 
expert estimations, passenger line, river and marine cruise. 
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