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РЕФЕРАТ 
 

Немцова Валерия Борисовна 
«Перспективы расширения участия Республики Беларусь на 

международном рынке транспортно-логистических услуг» 
 

Дипломная работа: 101 с., 15 рис., 19 табл., 88 источников, 3 приложения. 
 
Ключевые слова: ЛОГИСТИКА, УСЛУГИ, ТРАНСПОРТНО-

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, ИНТЕГРАЦИЯ, ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ТРАНЗИТНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ, РЫНОК. 

Объект исследования − международный рынок транспортно-логистических 
услуг. 

Предмет исследования − рынок транспортно-логистических услуг 
Республики Беларусь, проблемы и перспективы его развития в условиях 
региональной интеграции.  

Цель  исследования − определить перспективы расширения участия 
Республики Беларусь на  международном рынке транспортно-логистических услуг. 

Методы исследования: сравнительный метод, системный метод, метод 
обобщения, метод анализа, табличный метод, графический метод и другие. 

Полученные результаты и их новизна:  определена сущность, этапы, 
структура и направления развития международного рынка транспортно-
логистических услуг, выявлены основные проблемы и перспективы развития рынка 
транспортно-логистических услуг в Республике Беларусь в условиях региональной 
интеграции. 

Область возможного практического применения: полученные результаты 
исследования могут быть использованы в учебном процессе, а также предприятиями 
транспортного комплекса Республики Беларусь при составлении планов расширения 
и развития экспорта транспортно-логистических услуг с учетом выявления 
современных тенденций развития международного рынка транспортно-
логистических услуг и в условиях углубления интеграционных процессов стран 
ЕАЭС.  

Автор работы подтверждает, что приведенный в работе расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого 
процесса, а все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические и методологические положения, определения, концепции и 
классификации сопровождаются ссылками на их авторов. 

 
 

 

 



РЭФЕРАТ  
 

Нямцова Валерыя Барысаўна 
« Перспектывы пашырэння ўдзелу Рэспублікі Беларусь на міжнародным 

рынку транспартна - лагістычных паслуг» 
 

Дыпломная праца: 101 с., 15 мал., 19 табл., 88 крыніцы, 3 прыкл. 
 

Ключавыя словы: ЛАГІСТЫКА, ПАСЛУГІ, ТРАНСПАРТНА-
ЛАГІСТЫЧНЫЯ ПАСЛУГІ, ІНТЭГРАЦЫЯ, ГЛАБАЛІЗАЦЫЯ, ТРАНЗІТНЫ 
ПАТЭНЦЫЯЛ, РЫНАК. 

Аб’ект даследавання  –  міжнародны рынак транспартна-лагістычных паслуг.  
Прадмет даследавання – рынак транспартна-лагістычных паслуг Рэспублікі 

Беларусь, праблемы і перспектывы яго развіцця ва ўмовах рэгіянальнай інтэграцыі. 
Мэта даследавання – вызначыць перспектывы пашырэння ўдзелу Рэспублікі 

Беларусь на міжнародным рынку транспартна-лагістычных паслуг. 
Метады даследавання: параўнальны метад, сістэмны метад, метад 

абагульнення, метад аналізу, таблічны метад, графічны метад і іншыя. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна: вызначана сутнасць, этапы, структура і 

напрамкі развіцця міжнароднага рынку транспартна-лагістычных паслуг, выяўлены 
асноўныя праблемы і перспектывы развіцця рынку транспартна-лагістычных паслуг 
у Рэспубліцы Беларусь ва ўмовах рэгіянальнай інтэграцыі. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення: прадпрыемствамі 
транспартнага комплексу Рэспублікі Беларусь пры складанні планаў пашырэння і 
развіцця экспарту транспартна-лагістычных паслуг з улікам выяўлення сучасных 
тэндэнцый развіцця міжнароднага рынку транспартна-лагістычных паслуг і ва 
ўмовах паглыблення інтэграцыйных працэсаў краін ЕАЭС, таксама атрыманыя 
вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны ў навучальным працэсе. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны матэыял 
правільна і аб’ектыўна адлюстроўвае старнн доследнага працэсу, а ўсе запазычанія з 
літаратурных і іншых крыніў тэарэтычныя, метадарагічныя і метадычныя 
становішча і канцэпцыі суправаджаюўўа спасылкамі на іх аўтараў. 

 
    

  

 
 

 
 
 



ANNOTATION 
 

Valeryia Niamtsova 
«The prospects of expanding participation of the Republic of Belarus on the 

international transport and logistics market» 
 

Degree paper: 101 p., 15 ill., 19 tab., 88 sources, 3 app. 
 

Key words: LOGISTICS SERVICES, TRANSPORT AND LOGISTICS 
SERVICES, INTEGRATION, GLOBALIZATION, TRANSIT CAPACITY, MARKET. 

Research object −  the international transport and logistics market. 
Research subject − the transport and logistics market of the Republic of Belarus, 

problems and prospects of its development in the context of regional integration.   
Aim of the research − to determine the prospects of expanding the participation of 

the Republic of Belarus on the international transport and logistics market. 
Methodology of research: the comparative method, system method, generalization, 

analysis method, tabular method, graphical method and other.  
Research and elaboration: determined the nature, stages, structure and directions 

of development of the international transport and logistics market, identified the main 
problems and prospects of development of the market of transport and logistics services in 
the Republic of Belarus in the context of regional integration. 

Domain of possible practical usage: the obtained results can be used in the 
educational process, and also by the enterprises of  a transport complex of the Republic of 
Belarus in the preparation of plans for the expansion and development of export of 
transport and logistics services with regard to identifying current trends in the 
development of the international transport and logistics market and in the context of 
deepening integration processes in the countries of the EAEU. 

The author of the work confirms that computational and analytical material 
presented correctly and objectively reproduces the picture of the investigated process, and 
all the theoretical, methodological and methodical positions and concepts borrowed from 
literary and other sources are given with the references to their authors. 

 
 

    
 


