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Дипломная работа: 85 с., 13 рис., 27 табл., 29 источников, 8 приложений 

АНАЛИЗ, ЛОГИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ПЕРЕВОЗКИ, ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ, ЛОГИСТИКА, 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

Объект исследования – международный грузоперевозчик ООО «Зона 

Логистики Групп». 

Предмет исследования – система логистических услуг. 

Цель дипломной работы – предложить направления развития системы 

логистических услуг для международного грузоперевозчика. 

Методы исследования: анализ, сравнение и другие экономико-

статистические методы. 

Результаты исследования и разработки: рассмотрены международные и 

национальные организации в сфере транспорта и логистики; проведена оценка 

современного экономического состояния на предприятии; намечены пути 

совершенствования системы логистических услуг: внедрение электронной 

заявки на груз, оптимизация международных грузопотоков на основе 

программы SeaRate, внедрение электронной заявки на груз. 

Практическая значимость результатов исследования: реализация 

результатов исследования на практике расширит логистические услуги ООО 

«Зона Логистики Групп» и повысит экономическую эффективность компании. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дыпломная работа: 85 с., 13 мал., 27 табл., 29 крынiц, 8 дадаткаў 

АНАЛІЗ, ЛАГІСТЫЧНЫЯ ПАСЛУГІ. МІЖНАРОДНЫЯ ПЕРАВОЗКІ. 

ТРАНСПАРТНА-ЛАГІСТЫЧНЫ ПАСЛУГІ, ЛАГІСТЫКА, 

ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ. 

 

Аб'ект даследавання - міжнародны грузаперавозчык ТАА «Зона 

Лагістыкі Груп». 

Прадмет даследавання - сістэма лагістычных паслуг. 

Мэта дыпломнай працы - прапанаваць кірункі развіцця сістэмы 

лагістычных паслуг для міжнароднага грузаперавозчыка. 

Метады даследавання: аналіз, параўнанне і іншыя эканоміка-

статыстычныя метады. 

Вынікі даследавання і распрацоўкі: разгледжаны міжнародныя і 

нацыянальныя арганізацыі ў сферы транспарту і лагістыкі; праведзена ацэнка 

сучаснага эканамічнага стану на прадпрыемстве; намечаны шляхі 

ўдасканалення сістэмы лагістычных паслуг: ўкараненне электроннай заяўкі на 

груз, аптымізацыя міжнародных грузапатокаў на аснове праграмы SeaRate, 

ўкараненне электроннай заяўкі на груз. 

Практычная значнасць вынікаў даследавання: рэалізацыя вынікаў 

даследавання на практыцы пашырыць лагістычныя паслугі ТАА «Зона 

Лагістыкі Груп» і павысіць эканамічную эфектыўнасць кампаніі. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 

матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 

запазычаныя з крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя палажэнні 

і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thesis: 85 p., 13 figures, 27 table, 29 sources, 8 app. 

ANALYSIS, LOGISTICS SERVICES, INTERNATIONAL 

TRANSPORTATION, TRANSPORT SERVICES, LOGISTICS, EFFICIENCY  

 

Object of research – international freight carrier LLC Zona Logistics Group.  

Subject of research – logistics services system. 

The aim of the thesis is to offer directions for the development of a logistics 

service system for an international freight carrier.  

Methods of research: analysis, comparison and other economic and statistical 

methods.  

Results of research and development: international and national organizations 

in the field of transport and logistics; an assessment of the current economic 

condition of the enterprise; ways of improving the logistics services system are 

outlined: introduction of an electronic application for cargo, optimization of 

international cargo flows based on the SeaRate program, introduction of an 

electronic application for cargo.  

The practical significance of the study is that the use and implementation of 

its results in practice will expand logistics services of LLC "Zone Logistics Group» 

and improve the economic efficiency of the company. 

The author of the work confirms that the above thesis work in computational 

and analytical material correctly and objectively reflects the state of the process 

under investigation, and all borrowed from sources theoretical, methodological and 

methodical positions and concepts are accompanied by references to their authors. 

 

 


