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«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ» 

 

Работа содержит: 82 с., 12 рис., 4 табл., 31 источник, 3 прил. 

 

Ключевые слова: ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ТАРИФ, РЕГУЛИРОВАНИЕ, 

РАЗВИТИЕ, МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОНТЕЙНЕРНЫЕ 

ПЕРЕВОЗКИ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Объект и предмет исследования: Объект: железнодорожные грузовые 

перевозки. Предмет: структура их организации, управление грузовыми и 

коммерческими работами, а также планирование перевозок.  

Методы исследования: анализа литературы, анализа нормативно-правовой 

документации по теме, изучение и обобщение зарубежной и отечественной 

практики, сравнения, аналогии и теоретический анализ. 

Полученные результаты и их новизна: В процессе работы были 

получены следующие результаты: изучены основные теоретические аспекты 

организации железнодорожных грузоперевозок, проанализировано 

положение Республики Беларусь в сфере международных грузоперевозок, 

предложены варианты решения основных проблем сферы железнодорожных 

грузоперевозок. 

Новизна полученных результатов заключается во внедрении мероприятий, 

направленных на улучшение рабочих показателей предприятия. 

Степень внедрения и рекомендации по внедрению полученных 

результатов: областью возможного практического применения являются 

транспортные компании Республики Беларусь. 

Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно-

аналитический материал объективно отражает состояние исследуемого 

процесса, все заимствованные из литературных и других источников 

теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 

ссылками на их авторов. 

____________________ 

                                                                                         (подпись)  

 



РЕФЕРАТ  

Азараў Максім Аляксандравіч  

«МІЖНАРОДНЫЯ ЧЫГУНАЧНЫЯ ПЕРАВОЗКI  

У РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ» 

Праца змяшчае: 82 с., 12 мал., 4 табл., 31 крыніца, 3 прыл. 

Ключавыя словы: ГРУЗАПЕРАВОЗКI, ТАРЫФ, РЭГУЛЯВАННЕ, 

РАЗВІЦЦЁ, МIЖНАРОДНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ, КАНТЭЙНЕРНЫЯ 

ПЕРАВОЗКI, ЭКАНАМIЧНАЯ ЭФФЕКТЫўНАСЦЬ.  

Аб'ект і прадмет даследавання: Аб'ект: чыгуначныя грузавыя перавозкі. 

Прадмет: структура іх арганізацыі, кіраванне грузавымі і камерцыйнымі 

працамі, а таксама планаванне перавозак.  

Метады даследавання: аналізу літаратуры, аналізу нарматыўна-

прававой дакументацыі па тэме, вывучэнне і абагульненне замежнай і 

айчыннай практыкі, параўнання, аналогіі і тэарэтычны аналіз. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна : У працэсе работы былі атрыманы 

наступныя вынікі: вывучаны асноўныя тэарэтычныя аспекты арганізацыі 

чыгуначных грузаперавозак , прааналізавана становішча Рэспублікі Беларусь 

у сферы міжнародных грузаперавозак , прапанаваныя варыянты вырашэння 

асноўных праблем сферы чыгуначных грузаперавозак. 

Навізна атрыманых вынікаў заключаецца ва ўкараненні мерапрыемстваў , 

накіраваных на паляпшэнне працоўных паказчыкаў прадпрыемства. 

Ступень ўкаранення і рэкамендацыі па ўкараненні атрыманых вынікаў: 

вобласцю магчымага практычнага прымянення з'яўляюцца транспартныя 

кампаніі Рэспублікі Беларусь . 

Аўтар пацвярджае , што прыведзены ў дыпломнай працы разлікова - 

аналітычны матэрыял аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, усе 

запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя і метадалагічныя 

палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 

____________________ 

                                                                                         (подпіс)  

  



ABSTRACT 

Azarov Maxim 

"INTERNATIONAL RAILWAY FREIGHT IN BELARUS" 

Work includes: 82 p., 12 fig., 4 tbl., 31 source, 3 adj. 

Keywords: FREIGHT RATE, CONTROL, DEVELOPMENT AND 

INTERNATIONAL ACTIVITIES, CONTAINER TRANSPORT, COST-

EFFECTIVE.  

Object and subject of research: Object: rail freight. Subject: the structure of their 

organization, management of freight and commercial work, as well as 

transportation planning.  

Methods: analysis of the literature, analysis of legal documents relating to the 

study and synthesis of foreign and domestic practices, comparisons, analogies and 

theoretical analysis. 

The results obtained and their novelty: In the process of following results were 

obtained: studied the basic theoretical aspects of the organization of rail freight, 

analyzed the position of the Republic of Belarus in the field of international 

freight, proposed solutions to the major problems in the sphere of railway 

transportation. 

Novelty of the results is to introduce measures aimed at improving the working 

performance of the enterprise. 

The degree of implementation and recommendations for the implementation of the 

results: the range of possible practical applications is transport companies of the 

Republic of Belarus. 

The author confirms that the above thesis work in computational and analytical 

material objectively reflects the state of the process under investigation, all 

borrowed from the literature and other sources of theoretical and methodological 

principles and concepts accompanied by references to their authors. 
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