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Дипломная работа: 89 стр., 35 табл., 12 рис., 50 источников, 5 прил. 

ЛОГИСТИКА, ТРАНСПОРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ГРУЗ, ТРЕНД, 

УСЛУГИ, АВТОМАТИЗАЦИЯ, ЛИЗИНГ 

 

Объектом исследования является ООО «УльДара».  

Предметом исследования является логистическая деятельность 

предприятия. 

Цель работы ‒ характеристика логистической деятельности ООО 

«УльДара» и разработка основных направлений ее совершенствования 

Методы исследования: системные методы научного обобщения, 

экономико-математической статистики, метод цепных подстановок и метод 

абсолютных разниц и др. 

Исследования и разработки: рассмотрены  сущность и роль 

логистических процессов в деятельности компании; изучены основные 

тенденции развития транспортной логистики в Республике Беларусь; 

охарактеризованы глобальные тренды в развитии транспортно-логистических 

услуг; приведена организационно-экономическую характеристику компании и 

оказываемых услуг; проанализированы технико-экономических и финансовых 

показателей деятельности компании; проведен анализ логистической 

деятельности компании; разработаны основные  рекомендации, направленные на 

повышения эффективности организации проезда транспортных средств; 

проведена оценка эффективности логистической системы компании, 

ориентированной на предоставление транспортных услуг. 

Область возможного практического применения: повышение 

эффективности деятельности ООО «УльДара». 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-

аналитический материал правильно и объективно отображает состояние 

исследуемого процесса, а все используемые из литературных и других 

источников теоретические и методологические положения и концепции 

сопровождаются ссылками на их авторов. 

  

 
 



Дыпломная праца: 89 стр., 35 табл., 12 мал., 50 крыніц, 5 прым. 

ЛАГІСТЫКА, ТРАНСПАРТНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ, ГРУЗІЯ, ТРЭНД, 

ПАСЛУГІ, АЎТАМАТЫЗАЦЫЯ, ЛІЗІНГ 

 

Аб'ектам даследавання з'яўляецца ТАА «УльДара».  

Прадметам даследавання з'яўляецца лагістычная дзейнасць 

прадпрыемства.  

Мэта працы ‒ характарыстыка лагістычнай дзейнасці ТАА «УльДара» і 

распрацаваць асноўныя напрамкі яе ўдасканалення. 

Метады даследавання: сістэмныя метады навуковага абагульнення, 

эканоміка-матэматычнай статыстыкі, метад ланцужных подстановок і метад 

абсалютных розніц і інш.  

Даследаванні і распрацоўкі: разгледжаны сутнасць і ролю лагістычных 

працэсаў у дзейнасці кампаніі; вывучаны асноўныя тэндэнцыі развіцця 

транспартнай лагістыкі ў Рэспубліцы Беларусь; ахарактарызаваны глабальныя 

трэнды ў развіцці транспартна-лагістычных паслуг; прыведзена арганізацыйна-

эканамічную характарыстыку кампаніі і аказваемых паслуг; прааналізаваны 

тэхніка-эканамічных і фінансавых паказчыкаў дзейнасці кампаніі; праведзены 

аналіз лагістычнай дзейнасці кампаніі; распрацаваны асноўныя рэкамендацыі, 

накіраваныя на павышэння эфектыўнасці арганізацыі праезду транспартных 

сродкаў; праведзеная ацэнка эфектыўнасці лагістычнай сістэмы кампаніі, 

арыентаванай на прадастаўленне транспартных паслуг.  

Вобласць магчымага практычнага прымянення: павышэнне 

эфектыўнасці дзейнасці ТАА «УльДара».  

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены у ёй разлікова-аналітычны 

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

якія выкарыстоўваюцца з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя і 

метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 

аўтараў. 

 

 

 

 

 



Thesis of: 89 p., 35 tab., 12 fig., 50 sources, 5 enc. 

LOGISTICS, TRANSPORT ACTIVITY, FREIGHT, TREND, SERVICES, 

AUTOMATION, LEASING 
 

The object of the study is «Uldara». 

The subject of the study is the logistics activities of the enterprise. 

Purpose ‒ charcteristic the logistics activities of LLC «Uldara» and develop the 

main directions of its improvement 

Research methods: system methods of scientific generalization, economic and 

mathematical statistics, the method of chain substitutions and the method of absolute 

differences, etc. 

Research and development: the essence and role of logistics processes in the 

company's activities are considered; the main trends in the development of transport 

logistics in the Republic of Belarus are studied; global trends in the development of 

transport and logistics services are characterized; the organizational and economic 

characteristics of the company and the services provided are given; the technical, 

economic and financial indicators of the company are analyzed; ; the main 

recommendations aimed at improving the efficiency of the organization of the passage 

of vehicles were developed; the efficiency of the logistics system of the company 

focused on the provision of transport services was evaluated. 

The scope of possible practical applications: improving the efficiency of 

activities of LLC «Uldara». 

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 

and methodological provisions and concepts used from literary and other sources are 

accompanied by references to their authors. 


