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РЕФЕРАТ 

 

Кваліфікаційна робота освітнього рівня «магістр» на тему «Стратегічне 

управління зовнішньоекономічною діяльністю автотранспортного 

підприємства (на матеріалах ТОВ «ТЕК СТО ШЛЯХІВ»)» містить 112 

сторінок, 33 таблиці, 9 рисунків, 12 формул. Перелік посилань нараховує 70 

найменувань. 

Метою дослідження є: дослідження стратегії управління з метою 

розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства на ринку 

автотранспортних перевезень. 

Об’єктом дослідження є: процес формування стратегії управління 

зовнішньоекономічною діяльністю. 

Предметом дослідження є: теоретико-методичні засади та особливості 

стратегії зовнішньоекономічної діяльності автотранспортного підприємства. 

У роботі для досягнення поставленої мети було використано такі методи 

дослідження: прогнозування обсягів реалізації продукції при аналізі 

господарської (у тому числі і зовнішньоекономічної діяльності), теоретичні 

(аналіз, систематизація, узагальнення), табличний, графічний. Було 

застосовано  статистичні методи дослідження числових даних: вертикальний 

(структура показників) та горизонтальний (динаміка показників) аналіз. 

Висновки та рекомендації роботи можуть знайти конкретну реалізацію 

в діяльності, в пропозиціях щодо впровадження проекту транспортного 

логістичного центру підприємства для розвитку його зовнішньоекономічної 

діяльності ринку перевезень. 

Розроблені в кваліфікаційній роботі рекомендації щодо механізму 

реалізації стратегічного плану створення транспортного логістичного центру 

були представлені на розгляд керівнику підприємства, де було визнано 

можливість практичного застосування в майбутньому окремих заходів та 

пропозицій щодо впровадження. 

Можливими напрямами продовження досліджень можуть бути стратегія 

адаптації до умов на ринку міжнародних перевезень. 

Ключові слова: стратегія, управління, зовнішньоекономічна діяльність, 

автотранспорт, вантажні перевезення, транспортний коридор, 

транспортний логістичний центр. 

 



ABSTRACT  

 

The magistrate project on the topic thesis «Strategic management of foreign 

economic activity of the motor transport enterprise (on the materials of LLC «TEK 

STO SHLIAKHIV»)» contains 112 pages, 33 tables, 9 figures, 12 formulas. The list 

of references includes 70 names. 

The aim of the project is to study management strategy to develop foreign 

economic activity of the enterprise in the market of road transport. 

The research object is: the process of forming a strategy for managing foreign 

economic activity. 

The subject of the study is theoretical and methodological principles and 

features of the strategy of foreign economic activity of the motor transport 

enterprise. 

The project used the following methods: forecasting sales of products in the 

analysis of business (including foreign trade activities), theoretical (analysis, 

classification, generalization), spreadsheet, graphic. Statistical methods of numerical 

data was used: vertical (structure indicators) and horizontal (dynamic performance) 

analysis. 

Conclusions and recommendations of work can find a specific 

implementation in proposals for introduction of the project of the transport logistic 

center of the enterprise for development of its foreign economic activity of the 

market of transportations. 

Developed in the research paper recommendations for the mechanism of 

implementation of the strategic plan for the creation of a transport logistics center 

were presented to the head of the company, which was considered the possibility of 

practical use in future individual measures and proposals for implementation.. 

The possible areas of further research can be the adaptation strategy to 

conditions in the international transportation market. 

Keywords: strategy, management, foreign economic activity, motor transport, 

freight transportation, transport corridor, transport logistics center.  
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