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АННОТАЦИЯ 

 

Магистерская диссертация: 69 стр., 6 рис., 6 табл., 88 источ., 10 прил. 

 

Ключевые слова: ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, «ЭЛЕКТРОННАЯ ТАМОЖНЯ», 

ТАМОЖЕННАЯ И ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, СКЛАДСКАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ, ТРАНСПОРТНО-

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ИЗДЕРЖКИ 

 

Объект исследования – транспортно-логистическая система Республики 

Беларусь.  

Предмет исследования – особенности механизма функционирования 

транспортно-логистической системы в контексте национального и мирового 

опыта. 

Цель работы – выявление тенденций развития национальной 

транспортно-логистической системы и предложение путей оптимизации ее 

функционирования с учетом мирового опыта. 

Актуальность: в настоящее время уровень логистических издержек в 

Республике Беларусь остается достаточно высоким. Об этом свидетельствует  

99-ое место Беларуси из 160  в Индексе эффективности логистики (LPI), 

составленном Всемирным банком. Для того, чтобы зарабатывать на транзите, 

создавая благоприятные условия для работы участникам ВЭД нужна 

современная таможенная и транспортная инфраструктура, отвечающая 

международным стандартам. Таким образом, оптимизация функционирования 

ТЛС Республики Беларусь за счет формирования современной инфраструктурной 

среды как ответ на вызов времени является не только актуальной, но и важной 

проблемой, от решения которой зависит эффективность логистической 

деятельности республики. 

Методологическая основа: комплексный и институциональный 

подходы.  

Методы исследования: сравнительного анализа и синтеза, дедукции и 

индукции, графический, статистический методы, а  также  проведения 

аналогий. 

Полученные результаты и их новизна: изучен Европейский опыт 

развития логистики, произведена сравнительная характеристика западно-

европейского логистического рынка и рынка логистических услуг Республики 

Беларусь; определены основные проблемы и преимущества, возникающие на 

пути интеграции республики в мировое логистическое пространство; 

произведен анализ нынешнего состояния логистической системы Беларуси, 



определены дальнейшие пути ее развития, разработаны конкретные 

предложения по оптимизации функционирования ТЛС Республики Беларусь. 

Область возможного практического применения: результаты 

исследования могут быть использованы органами государственного управления 

и научно-исследовательскими институтами, а так же учреждениями 

образования при подготовке курсов экономических дисциплин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНАТАЦЫЯ 

 

Магістарская дысертацыя: 69 с., 6 рыс., 6 табл., 88 крыніц, 10 прым. 

 

Ключавыя словы: ТРАНСПАРТНА-ЛАГІСТЫЧНАЯ СІСТЭМА, 

СІСТЭМА КІРАВАННЯ РЫЗЫКАМІ, «ЭЛЕКТРОННАЯ МЫТНЯ», МЫТНАЯ 

І ТРАНСПАРТНАЯ ІНФРАСТРУКТУРА, СКЛАДСКАЯ ІНФРАСТРУКТУРА, 

ТРАНСПАРТНЫЯ КАЛІДОРЫ, ТРАНСПАРТНА-ЛАГІСТЫЧНЫ ЦЭНТР, 

ЛАГІСТЫЧНЫЯ ВЫДАТКІ 

 
Аб'ект даследавання – транспартна-лагістычная сістэма Рэспублікі 

Беларусь.  

Прадмет даследавання – асаблівасці механізму функцыянавання 

транспартна-лагістычнай сістэмы ў кантэксце нацыянальнага і сусветнага 

вопыту. 

Мэта – выяўленне тэндэнцый развіцця нацыянальнай транспартна-

лагістычнай сістэмы і прапанова шляхоў аптымізацыі яе функцыянавання з 

улікам сусветнага вопыту. 

Актуальнасць: у цяперашні час узровень лагістычных выдаткаў у 

Рэспубліцы Беларусь застаецца досыць высокім. Пра гэта сведчыць 99-е месца 

Беларусі з 160 у Індэксе эфектыўнасці лагістыкі (LPI), складзеным Сусветным 

банкам. Для таго, каб зарабляць на транзіце, ствараючы спрыяльныя ўмовы для 

работы ўдзельнікаў ЗЭД патрэбна сучасная мытная і транспартная 

інфраструктура, якая адказвае міжнародным стандартам. Такім чынам, 

аптымізацыя функцыянавання ТЛС Рэспублікі Беларусь за кошт фарміравання 

сучаснага інфраструктурнага асяроддзя як адказ на выклік часу з'яўляецца не 

толькі актуальнай, але і важнай праблемай, ад рашэння якой залежыць 

эфектыўнасць лагістычнай дзейнасці рэспублікі. 

Метадалагічная аснова: комплексны і інстытуцыянальны падыходы.  

Метады даследавання: параўнальнага аналізу і сінтэзу, дэдукцыі і 

індукцыі, графічны, статыстычны метады, а таксама правядзення аналогій. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: вывучаны Еўрапейскі вопыт развіцця 

лагістыкі, праведзена параўнальная характарыстыка заходне-еўрапейскага 

лагістычнага рынку і рынку лагістычных паслуг Рэспублікі Беларусь; 

вызначаны асноўныя праблемы і перавагі, якія ўзнікаюць на шляху інтэграцыі 

рэспублікі ў сусветную лагістычнай прастору; праведзены аналіз цяперашняга 

стану лагістычнай сістэмы Беларусі, вызначаны далейшыя шляхі яе развіцця, 

распрацаваны канкрэтныя прапановы па аптымізацыі функцыянавання ТЛС 

Рэспублікі Беларусь. 



Вобласць магчымага практычнага прымянення: вынікі даследавання 

могуць быць выкарыстаны органамі рэспубліканскага кіравання і навукова-

даследчымі інстытутамі, а таксама ўстановамі адукацыі пры падрыхтоўцы 

курсаў эканамічных дысцыплін.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNOTATION 

 

Master thesis: 69 p., 6 figurs, 6 tables, 88 sources, 10 app.  

 

Key words: TRANSPORT-LOGISTIC SYSTEM, RISK MANAGEMENT 

SYSTEM, "ELECTRONIC CUSTOMS", CUSTOMS AND TRANSPORT 

INFRASTRUCTURE, WAREHOUSING INFRASTRUCTURE, TRANSPORT 

CORRIDORS, TRANSPORT-LOGISTICS CENTER, LOGISTICS COSTS 

 

Object of research – transport and logistics system of the Republic of Belarus. 

Subject of research – features of the functioning of transport and logistics 

system in the context of national and international experience. 

Purpose of research – dentification of trends of development of national 

transport and logistics system and offer ways to optimize its functioning taking into 

account international experience. 

Relevance: currently, the level of logistics costs in the Republic of Belarus 

remains quite high. This is evidenced by the 99-th place of Belarus from 160 in the 

logistics performance Index (LPI) by the World Bank. In order to make a transit, to 

create favorable conditions for foreign trade participants, we need modern customs 

and transport infrastructure, which may meets international standards. Thus, 

optimization of the functioning of the TLS of the Republic of Belarus due to the 

formation of a modern infrastructure environment as a response to the challenge is 

not only relevant but important problem, and the efficiency of logistics operations 

depends on the decision of this problem. 

Methodological basis: an integrated and institutional approaches. 

Research methods: comparative analysis and synthesis, deduction and 

induction, graphical, statistical methods and implementation of analogies. 

Obtained results and their novelty: studied the European experience of 

development of logistics, comparative characteristics of the West European logistics 

market and logistics services market of the Republic of Belarus; identified key issues 

and benefits arising on the way of integration of the Republic into the global logistics 

space; analyzed the current state of the logistics system of Belarus, defined the 

further ways of its development, developed concrete proposals for optimizing the 

functioning of the TLS of the Republic of Belarus. 

Area of possible practical application: the results can be used by 

governments and research institutions, as well as educational institutions in the 

preparation of courses economic disciplines. 
 

 


