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(економіка сільського господарства і АПК). – Міжнародний університет бізнесу 
і права. – Херсон, 2010. 

Робота присвячена узагальненню та розвитку теоретичних, методичних 
і практичних засад проектування стратегій транспортних підприємств 
(судноплавних компаній), що перевозять вантажі сільськогосподарського 
призначення. В роботі систематизуються підходи до формування стратегії 
підприємств. Проведено аналіз концептуальних підходів до визначення понять 
«стратегія», а також виявлено принципові розбіжності деяких авторів у 
підходах до розуміння поняття «стратегія» та принципів її формування.  

В роботі запропоновано методику ґрунтовного аналізу зовнішнього 
середовища судноплавних компаній, яке визначає пріоритетні напрямки 
діяльності компанії, а також методику формування проектних альтернатив 
при створенні проектів стратегії компанії. Визначено критерії вибору найкращого 
проекту, створено моделі прогнозування фрахтових ставок та вартості судна, 
які є визначальними при формуванні доходів і витрат підприємств судноплавної 
галузі. 

Вирішення проблем конкурентоспроможності національних судноплавних 
компаній зводиться до оптимізації окремих стадій управління флотом. Розглянуто 
різні методи, направлені на оптимізацію маршруту доставки вантажів, 
параметрів судна, тарифікацію діяльності судноплавної компанії, усунення 
їх недоліків. Розроблено програмне забезпечення для оптимізації процесів 
вибору маршруту доставки вантажів та вибору найкращого транспортного 
засобу в інтермодальних перевезеннях.   

Ключові слова: судноплавна компанія, вантажі сільськогосподарського 
призначення, стратегія, оптимізаційна задача, управління проектами, лінійне 
програмування, тарифікація, інтермодальні перевезення. 
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бизнеса и права. – Херсон, 2010.  

Работа посвящена обобщению и развитию теоретических, методических 
и практических основ проектирования стратегии судоходной компании, которая 
ориентирует свою деятельность на перевозку грузов сельскохозяйственного 
назначения. В работе систематизированы подходы к формированию стратегии 
предприятия. Проведен анализ концептуальных подходов к определению 
понятия «стратегия», а также выявлены принципиальные различия в подходах 
к пониманию термина «стратегия» и принципов ее формирования. 

В работе предложена методика анализа внешней среды судоходных 
компаний, основанная на изучении структуры и динамики мирового флота, 


