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РЕФЕРАТ 
  
  

Дипломная работа: 67 с., 7 рис., 27 табл., 45 источников, 3 приложения 
ООО «РАЙЗИНГ», ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, 

ЛОГИСТИКА, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
 
Объект исследования – предприятие ООО «Райзинг», осуществляющее 

транспортно-экспедиционную деятельность. 
Предмет исследования – пути совершенствования оптимизации 

грузоперевозок. 
Цель дипломной работы –  изучение теоретических основ оптимизации 

грузоперевозок, анализ закономерностей и особенностей развития 
оптимизационных процессов и разработка на этой основе мероприятий по 
улучшению оптимизации грузоперевозок и предложений по их 
совершенствованию. 

Методы исследования: сбор фактов, анализа, группировки и выборка, 
сравнения и другие экономико-математические методы. 

Результаты исследования и разработки: изучены теоретические основы 
оптимизации грузоперевозок, анализ закономерностей и особенностей развития 
оптимизационных процессов и разработаны на этой основе мероприятия по 
улучшению оптимизации грузоперевозок и предложения по их 
совершенствованию. 

Практическая значимость результатов исследования: полученные 
результаты при проведении анализа деятельности предприятия, а также 
совершенствование организации грузоперевозок позволят предприятию 
устранить существующие проблемы и повысить экономическую эффективность 
деятельности предприятия. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчётно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов.  

  
  
  
  
  
  
  



РЭФЕРАТ 
  
  

Дыпломная работа: 67 с., 7 мал., 27 табл., 45 крынiц, 3 дадаткаў 
ТАА «РАЙЗИНГ», транспартна-лагістычны ПАСЛУГІ, Лагістыка, 

ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ 
 
Аб'ект даследавання – прадпрыемства ТАА «Райзинг», якое 

ажыццяўляе транспартна-экспедыцыйную дзейнасць. 
Прадмет даследавання – шляхі ўдасканалення аптымізацыі 

грузаперавозак. 
Мэта дыпломнай працы – вывучэнне тэарэтычных асноў аптымізацыі 

грузаперавозак, аналіз заканамернасцяў і асаблівасцяў развіцця аптымізацыйных 
працэсаў і распрацоўка на гэтай аснове мерапрыемстваў па паляпшэнню 
аптымізацыі грузаперавозак і прапаноў па іх удасканаленні. 

Метады даследавання: збор фактаў, аналізу, групоўкі і выбарка, 
параўнанні і іншыя эканоміка-матэматычныя метады. 

Вынікі даследавання і распрацоўкі: вывучаны тэарэтычныя асновы 
аптымізацыі грузаперавозак, аналіз заканамернасцяў і асаблівасцяў развіцця 
аптымізацыйных працэсаў і распрацаваны на гэтай аснове мерапрыемствы па 
паляпшэнню аптымізацыі грузаперавозак і прапановы па іх удасканаленні 

Практычная значнасць вынікаў даследавання: атрыманыя вынікі пры 
правядзенні аналізу дзейнасці прадпрыемства, а таксама ўдасканаленне 
арганізацыі грузаперавозак дазволяць прадпрыемству ліквідаваць існуючыя 
праблемы і павысіць эканамічную эфектыўнасць дзейнасці прадпрыемства. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены у ёй разлікова-аналітычны 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а все 
запазычаныя з крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя становішча і 
канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 

Thesis: 63 p., Figures 14, Table 9, 30 sources, 6 app. 
LLC “RAISING”, TRANSPORT AND LOGISTICS SERVICES, LOGISTICS, 

EFFICIENCY 
 
Object of study - the company LLC "Rizing", carrying out freight forwarding 

activities. 
The subject of the study - ways to improve the optimization of freight. 
The purpose of the thesis - the study of the theoretical foundations of 

optimization of freight, analysis of the laws and features of the development of 
optimization processes and the development on this basis of measures to improve the 
optimization of freight and proposals for their improvement. 

Research methods: collecting facts, analysis, grouping and sampling, 
comparisons and other economic and mathematical methods. 

Results of research and development: the theoretical foundations of 
optimizing cargo transportation, the analysis of patterns and peculiarities of 
development of optimization processes are studied and, on this basis, measures have 
been developed to improve the optimization of cargo transportation and proposals for 
their improvement. 

The practical significance of the results of the study: the results obtained in 
the analysis of the enterprise, as well as improving the organization of cargo 
transportation will allow the company to eliminate existing problems and improve the 
economic efficiency of the enterprise. 

The author of the work confirms that the calculation and analytical material 
given in it correctly and objectively reflects the state of the studied process, and all 
theoretical, methodological and methodical positions and concepts borrowed from 
sources are accompanied by references to their authors. 

 
  
  
  
  

  
  
  


