
 

 
Белорусский государственный университет 

Факультет международных отношений 
 
 
 
 
 

Кафедра международных экономических отношений  
 
 
 
 
 
 
 
 

Реферат дипломной работы 
 

«Формирование трансконтинентальной  
логистической системы Евразии» 

 
 
 

Цыцельская Марина Михайловна, 
 

руководитель Рымкевич Валерий Валентинович   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 



 

РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Цыцельской Марины Михайловны 

«Формирование единой трансконтинентальной логистической 
системы Евразии» 

Дипломная работа: 91 с., 1 рис., 4 табл., 53 источника, 4 прил. 
 
Ключевые слова: ЛОГИСТИКА, СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД, 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, ТРАНСКОНТИНЕНТАЛЬНАЯ 
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИКИ, 
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, МОДЕЛЬ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Объект исследования: макрологистические системы отдельных стран 
Европы и Азии. 

Цель исследования: оценка состояния и перспектив развития 
трансконтинентальной системы Евразии и определение места и роль 
Республики Беларусь в данной системе. 

Методы исследования: в работе использованы общенаучные методы 
(анализ, синтез, индукция), методы сравнительного и экономико-
статистического анализа, моделирование 

Полученные итоги и новизна: в работе представлена и 
проанализирована методология расчета индекса развития логистики 
(Logistics Performance Index), она была использована для оценки уровня 
развития логистики стран, которые могут войти в состав единой 
трансконтинентальной логистической системы Евразии, на основе рейтинга 
создана и обоснована модель трансконтинентальной системы Евразии.  

Автор работы подтверждает, что использованные материалы и 
результаты дипломной работы являются достоверными. Работа выполнена 
самостоятельно, а все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические, методологические и методические положения 
сопровождаются ссылками на их авторов, работа выполнена самостоятельно. 

Рекомендации по использованию результатов работы.Итоги и 
рекомендации, представленные в данной работы, могут быть апробированы в 
рамках дисциплин «Международные транспортные коридоры» и 
«Логистика», использованы при разработке стратегий и концепций по 
развитию логистической системы Республики Беларусь в контексте 
Евразийской интеграции 

 
 
 
 
 



 

РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
Цыцельскай Марыны Міхайлаўны 

«Фарміраванне транскантынентальнай лагістычнай сістэмы 
Еўразіі» 

Дыпломная праца: 91с., 1 мал., 4табл., 53 крынiцы, 4 прыкл. 
 
Ключавыя словы: ЛАГІСТЫКА, СІСТЭМНЫ ПАДЫХОДУ, 

ЛАГІСТЫЧНАЯ СІСТЭМА, ТРАНСКАНТЫНЕНТАЛЬНАЯ ЛАГІСТЫЧНАЯ 
СІСТЭМА, ІНДЭКС РАЗВІЦЦЯ ЛАГІСТЫКІ, ЛАГІСТЫЧНЫ ЦЭНТР, 
МАДЭЛЬ ЛАГІСТЫЧНАЙ СІСТЭМЫ. 

Аб'ект даследавання: макралагістычныя сістэмы асобных краін 
Еўропы і Азіі. 

Мэта даследавання: ацэнка стану і перспектыў развіцця 
транскантынентальнай сістэмы Еўразіі і вызначэнне месца і ролі Рэспублікі 
Беларусь у дадзенай сістэме. 

Метады даследавання: у працы выкарыстаны агульнанавуковыя 
метады (аналіз, сінтэз, індукцыя), метады параўнальнага і эканоміка-
статыстычнага аналізу, мадэляванне. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. У працы прадстаўлена і 
прааналізавана метадалогія разліку індэкса развіцця лагістыкі (Logistics 
Performance Index), яна была выкарыстана для ацэнкі ўзроўню развіцця 
лагістыкі краін, якія могуць увайсці ў склад адзінай транскантынентальнай 
лагістычнай сістэмы Еўразіі, на аснове рэйтынгу створана і абгрунтавана 
мадэль транскантынентальнай сістэмы Еўразіі. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 
матэрыял аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 
метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў, работа выканана самастойна. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Вынікі і 
рэкамендацыі, прадстаўленыя ў дадзенай працы, могуць быць апрабаваны ў 
рамках дысцыплін «Міжнародныя транспартныя калідоры» і «Лагістыка», а 
таксама выкарыстаны пры распрацоўцы стратэгій і канцэпцый па развіцці 
лагістычнай сістэмы Рэспублікі Беларусь у кантэксце Еўразійскай інтэграцыі. 

 
 



 

ANNOTATION 

Tsytselskaya Marina Mihailovna 
“Formation of the Eurasian transcontinental logistics system” 

Diploma: 91 p., 1 pic., 4 gr., 53 sources, 4 app. 
 
Key words: LOGISTICS, SYSTEM APPROACH, LOGISTICS SYSTEM, 

TRANSCONTINENTAL LOGISTICS SYSTEM, LOGISTICS PERFORMANCE 
INDEX, LOGISTICS CENTER, MODEL OF LOGISTICS SYSTEM. 

The object of the researchis macro logistic systems of definite countries in 
Europe and Asia. 

The goal of research is the assessment of the status and prospects of 
development of the transcontinental system of Eurasia and the definition of the 
place and role of the Republic of Belarus in this system. 

Methods of research:.Theoretical and methodological bases of the research 
are scientific methods (analysis, synthesis, induction), and methods of comparative 
economic and statistical analysis, modeling. 

The results of the work and their novelty: The paper presents and analyzes 
a methodology for calculating the index of logistics (Logistics Performance Index), 
it was used to assess the level of development of logistics, which can become part 
of a unified Eurasian transcontinental logistics system based on the ranking 
established and substantiated model of Eurasian transcontinental system. 

Author confirms that the settlement contained therein and analytical material 
correctly and objectively reflected the state of the process under investigation, but 
all borrowed from literature and other sources of theoretical and methodological 
terms and concepts accompanied by references to their authors 

Area of possible practical applications:The recapitulationand ideas can be 
applied in the disciplines "International Transportation Corridors" and "Logistics", 
and used to develop strategies and concepts for the development of the logistics 
system of the Republic of Belarus in the context of the Eurasian integration. 

 
 
 

 


	annotation

