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УДК 911.9:656(476) 

РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

Фесько, В.И. Территориальные особенности развития автомобильного 

транспорта в Республике Беларусь (дипломная работа). – Минск: БГУ, 2017. –

 66 с. 

ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС, АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ, 

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ, ПРО-

ТЯЖЁННОСТЬ ДОРОЖНОЙ СЕТИ, ПАССАЖИРООБОРОТ, ОБЪЁМ ПЕРЕВО-

ЗОК ПАСАЖИРОВ, ГРУЗООБОРОТ, ОБЪЁМ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ, РЕГИО-

НАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ. 

Объектом исследования является автомобильный транспорт Республики 

Беларусь, предметом – региональные особенности его развития.  

Основной целью работы является анализ современного состояния авто-

мобильного транспорта в Республике Беларусь и выявление особенностей раз-

вития по регионам. 

Методика исследования основана на использовании описательного, ана-

литического, исторического, математико-статистического, сравнительно-

географического и картографического методов исследований. Методологиче-

ская схема изучения автомобильного транспорта предусматривает пространст-

венно-временной анализ показателей его развития на различных иерархических 

уровнях (республиканском, областном и районном) с анализом факторов дина-

мики и региональной дифференциации. 

В работе рассмотрены теоретико-методологические аспекты экономико-

географического исследования транспортного комплекса, выявлены факторы и 

условия, которые повлияли на зарождение и развитие автомобильного транспорта 

в Беларуси. Проведен анализ современного состояния автотранспорта, определе-

ны территориальные особенности пассажирских и грузовых перевозок по админи-

стративным районам республики. Выявлены основные проблемы и перспектив-

ные направления в развитии автомобильного транспорта в стране. 

Результаты работы могут быть использованы при выработке рекомендаций 

по оптимизации как автотранспортной инфраструктуры, так и функционирования 

автотранспортных предприятий на территории республики. 

Библиогр. 44 назв., рис. 13, табл. 11. 
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РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 

 

Фясько, В.I. Тэрытарыяльныя асаблівасці развіцця аўтамабільнага транс-

парту ў Рэспубліке Беларусь (дыпломная работа). – Мінск: БДУ, 2017. – 66 с. 

ТРАНСПАРТНЫ КОМПЛЕКС, АЎТАМАБІЛЬНЫ ТРАНСПАРТ, 

ТРАНСПАРТНАЯ ІНФРАСТРУКТУРА, АЎТАМАБІЛЬНЫЯ ДАРОГІ, 

ПРАЦЯГЛАСЦЬ ДАРОЖНАЙ СЕТКІ, ПАСАЖЫРААБАРОТ, АБ'ЁМ 

ПЕРАВОЗАК ПАСАЖЫРАЎ, ГРУЗААБАРОТ, АБ'ЁМ ПЕРАВОЗАК ГРУЗАЎ, 

РЭГІЯНАЛЬНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ РАЗВІЦЦЯ. 

Аб'ектам даследавання з'яўляецца аўтамабільны транспарт Рэспублікі 

Беларусь, прадметам – рэгіянальныя асаблівасці яго развіцця. 

Асноўнай мэтай працы быў аналіз сучаснага стану аўтамабільнага 

транспарту ў рэспубліцы, і выяўленне асаблівасцяў развіцця па рэгіёнах. 

Методыка даследавання заснавана на выкарыстанні апісальных, 

аналітычнага, гістарычнага, матэматыка-статыстычнага, параўнальна-

геаграфічнага і картаграфічнага метадаў даследаванняў. Метадалагічная схема 

вывучэння аўтамабільнага транспарту прадугледжвае прасторава-часовай 

аналіз паказчыкаў яго развіцця на розных іерархічных узроўнях 

(рэспубліканскім, абласным і раённым) з аналізам фактараў дынамікі і 

рэгіянальнай дыферэнцыяцыі. 

У працы разгледжаны тэарэтыка-метадалагічныя аспекты эканоміка-

геаграфічнага даследавання транспартнага комплексу, выяўлены фактары і 

ўмовы, якія паўплывалі на зараджэнне і развіццё аўтамабільнага транспарту ў 

Беларусі. Праведзены аналіз сучаснага стану аўтатранспарту, вызначаны 

тэрытарыяльныя асаблівасці пасажырскіх і грузавых перавозак па 

адміністрацыйных раёнах рэспублікі. Выяўлены асноўныя праблемы і 

перспектыўныя напрамкі ў развіцці аўтамабільнага транспарту ў краіне. 

Вынікі працы могуць быць выкарыстаны пры выпрацоўцы рэкамендацый 

па аптымізацыі як аўтатранспартнай інфраструктуры, так і функцыянавання 

аўтатранспартных прадпрыемстваў на тэрыторыі рэспублікі. 

Бібліягр. 44 назв., мал. 13, табл. 11. 

  



5 

ABSTRACT OF THE DIPLOMA PAPER 

 

Fesko, V. I. Territorial features of the development of road transport in the Re-

public of Belarus (the diploma paper). – Minsk: BSU, 2017. – 66 p. 

TRANSPORT SECTOR, ROAD TRANSPORT, TRANSPORT INFRA-

STRUCTURE, ROADS, LENGTH OF ROAD NETWORK, PASSENGER, 

FREIGHT PASSENGER, FREIGHT TURNOVER VOLUME OF FREIGHT, RE-

GIONAL CHARACTERISTICS OF THE DEVELOPMENT. 

The object of study is the road transport of the Republic of Belarus, subject - to 

regional characteristics of its development.  

The main purpose of this work was to analyze the current state of road 

transport in the country, and to identify characteristics of the development regions. 

Research methodology based on the use of descriptive, analytical, historical, 

statistical, comparative geographic and cartographic methods of research. The meth-

odological framework for the study of automotive transportation involves spatial-

temporal analysis of the indicators of its development at different hierarchical levels 

(national, regional and district) with an analysis of the factors, dynamics and regional 

differentiation. 

The paper discusses theoretical and methodological aspects of economic geo-

graphical research of a transport complex, the factors and conditions that influenced 

the emergence and development of automobile transport in Belarus. The analysis of 

the current state of the vehicle, determined the territorial characteristics of passenger 

and freight transport in the administrative areas of the Republic. The main problems 

and future directions in the development of road transport in the country. 

The results can be used in the development of recommendations for optimiza-

tion of transport infrastructure and the operation of the motor transportation enter-

prises on the territory of the Republic. 

Bibl. 44 ref., fig. 13, tabl. 11. 

 

 

  


