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РЕФЕРАТ 
 

 
Дипломная работа: 63 с., 5 рис., 21 табл., 47 источников, 1 приложение. 
РЫНОК УСЛУГ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ, 
ЭКСПЕДИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА 

 
Объект исследования – ЧУП «Лайт Трэк». 
Предмет исследования –  рынок услуг в сфере международных перевозок 

грузов. 
Цель работы – анализ рынка услуг в сфере международных перевозок 

грузов и разработка направлений их развития на ЧУП «Лайт Трэк». 
Методы исследования: сравнительный анализ, аналитический метод, 

прогнозирование и другие экономико-статистические методы. 
В работе использованы учебные пособия по транспортной логистике, 

экспедированию, грузоперевозке, нормативные документы, данные 
предприятия ЧУП «Лайт Трэк», интернет-ресурсы, статистические данные 
материалы средств массовой информации, а также собственные разработки 
автора. 

Исследования и разработки: рассмотрены теоретические основы рынка 
услуг в сфере международных грузоперевозок; особенности транспортной 
деятельности на предприятии; проанализированы основные финансовые 
показатели деятельности ЧУП «Лайт Трэк» за 2016-2018 годы; осуществлен 
анализ экспедиционной деятельности и транспортного процесса на 
предприятии; определены основные направления развития и оценен 
экономический эффект от их внедрения. 

Технико-экономическая и социальная значимость проведенного 
исследования заключается в том, что применение его результатов на практике 
может повысить экономическую эффективность деятельности предприятия. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней материал правильно 
и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствования 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
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РЭФЕРАТ 
 
 
Дыпломная праца: 63 с., 5 мал., 21 табл., 47 крыніц, 1 дадатак. 
РЫНАК ПАСЛУГ, МІЖНАРОДНЫЯ ПЕРАВОЗКІ, АЎТАМАБІЛЬНЫЯ 

ПЕРАВОЗКІ, АЎТАМАБІЛЬНЫ ТРАНСПАРТ, ЭКСПЕДЫЦЫЙНАЯ 
ДЗЕЙНАСЦЬ, ТРАНСПАРТНАЯ ЛАГІСТЫКА 

 
Аб'ект даследавання – ПУП «Лайт Трэк». 
Прадмет даследавання – рынак паслуг у сферы міжнародных перавозак 

грузаў. 
Мэта працы – аналіз рынку паслуг у сферы міжнародных перавозак 

грузаў і распрацоўка напрамкаў іх развіцця на ПУП "Лайт Трэк". 
Метады даследавання: параўнальны аналіз, аналітычны метад, 

прагназаванне і іншыя эканоміка-статыстычныя метады. 
У працы выкарыстаныя навучальныя дапаможнікі па транспартнай 

лагістыцы, экспедаванні, грузаперавозцы, нарматыўныя дакументы, дадзеныя 
аб'екта даследавання, інтэрнэт-рэсурсы, статыстычныя дадзеныя, матэрыялы 
сродкаў масавай інфармацыі, а таксама ўласныя распрацоўкі аўтара. 

Даследаванні і распрацоўкі: разгледжаны тэарэтычныя асновы рынку 
паслуг у сферы міжнародных грузаперавозак; асаблівасці транспартнай 
дзейнасці на прадпрыемстве; прааналізаваны асноўныя фінансавых паказчыкі 
дзейнасці ПУП "Лайт Трэк" За 2016-2018 гады; ажыццёўлены аналіз 
экспедыцыйнай дзейнасці і транспартнага працэсу на прадпрыемстве; 
вызначаны асноўныя напрамкі развіцця і ацэнены эканамічны эфект ад іх 
укаранення. 

Тэхніка-эканамічная і сацыяльная значнасць праведзенага даследавання 
заключаецца ў тым, што прымяненне яго вынікаў на практыцы можа павысіць 
эканамічную эфектыўнасць дзейнасці прадпрыемства. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй матэрыял правільна і 
аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычанні 
суправаджаюц/ца спасылкамі на іх аўтараў. 
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ABSTRACT 
 
 
Thesis: 63 p., 5 figures, 21 tables, 47 sources, 1 app. 
SERVICE MARKET, INTERNATIONAL CARGO TRANSPORTATION, 

TRUCK TRANSPORTATION, ROAD TRANSPORT, FREIGHT ACTIVITIES, 
TRANSPORT LOGISTICS 

 
The object is PUE "Light Track". 
The study is the service market in the field of international cargo 

transportation.* 
The aim is to analyze the service market in the field of international cargo 

transportation and develop directions of their development at the PUE "Light 
Track". 

Research methods: comparative analysis, analytical method, forecasting and 
other economic and statistical methods. 

Educational materials on transport logistics, forwarding, cargo, regulations, 
data of the object of research, Internet resources, as well as statistical data and 
materials of mass media and the author's own development are used in the work. 

Research and development: theoretical bases of the market of services in the 
sphere of international cargo transportation; features of transport activity at the 
enterprise are considered; the main financial indicators of activity of PUE "Light 
Track " for 2016-2018 are analyzed; the analysis of forwarding activity and 
transport process at the enterprise is carried out; the main directions of 
development are defined and the economic effect of their introduction is estimated. 

Feasibility and social significance of the study is that the use of its results in 
practice can increase the economic efficiency of enterprise activity. 

The author acknowledges that some of the material correctly and objectively 
reflects the state of the investigated process and all borrowings accompanied by 
links to their authors. 
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