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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа: 62 с., 7 рис., 16 табл., 36 источников, 5 прил. 

ТРАНСПОРТ, ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА, АВТОМОБИЛЬНЫЙ 

ТРАНСПОРТ, ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, ТРАСПОРТНО-

ЭКСПЕДИТОРСКИЕ УСЛУГИ 

 

Объект исследования – транспортная логистика предприятия. 

Предмет исследования – системы транспортной логистики 

ООО «ВилТранс». 

Цель работы разработка эффективных направлений совершенствования 

транспортной логистики на примере ООО «ВилТранс». 

Методы исследования: методы экономико-статистического анализа, 

методы анализа и синтеза экономической информации, методы группировки, 

сравнения. 

Результаты исследования и разработки: определены сущность, 

структура и классификация логистических процессов транспортировки 

грузов; проанализированы логистические процессы ООО «ВилТранс»; на 

основе выявленных проблем предложены пути совершенствования ло-

гистических процессов транспортировки грузов ООО «ВилТранс»; дана 

оценка эффективности предложенных мер. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что реализация 

результатов исследования автора на практике будет способствовать развитию 

логистических процессов транспортировки грузов ООО «ВилТранс». 

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. 

 

 

  



РЭФЕРАТ 

 

Дыпломная работа: 62 с.,  мал., 16 табл., 36крынiц, 5 дадатка 

ТРАНСПАРТ, ТРАНСПАРТНАЯ ЛАГIСТЫКА, АУТАМАБIЛЬНЫ 

ТРАНСПАРТ, ЛАГIСТЫЧНЫЯ СIСТЭМЫ, ТРАНСПАРТНА-

ЭКСПЕДЫТАРСКIЯ ПАСЛУГI 

 

Аб'ект даследавання - ТАА «BiлТранс», транспартна-лагістычны цэнтр 

Рэспублікі Беларусь. 

Прадмет даследавання - лагістычныя працэсы транспарціроўкі грузаў. 

Мэта дыпломнай працы - распрацаваць рэкамендацыі па развіцці 

лагістычных працэсаў транспарціроўкі грузаў ТАА «BiлТранс». 

Метады даследавання: збор фактаў, метады аналізу і сінтэзу, групоўкі і 

выбарка, параўнанні і іншыя эканоміка-статыстычныя метады. 

Вынікі даследавання і распрацоўкі: вызначаны сутнасць, структура і 

класіфікацыя лагістычных працэсаў транспарціроўкі грузаў; пазначаныя 

паказчыкі эфектыўнасці лагістычных працэсаў транс-ціроўкі грузаў; 

прааналізаваныя лагістычныя працэсы ТАА «BiлТранс»; на аснове выяўленых 

праблем прапанаваны шляхі ўдасканалення ло¬гистических працэсаў 

транспарціроўкі грузаў ТАА «BiлТранс»; дадзена ацэнка эфектыўнасці 

прапанаваных мер. 

Практычная значнасць даследавання складаецца ў тым, што рэалізацыя 

вынікаў даследавання аўтара на практыцы павысіць эканамічную 

эфектыўнасць ТАА «BiлТранс». 

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. 

 

  



ABSTRACT 

 

Thesis:62p., 7 figures, 16 table,36sources, 5 app. 

ASSOCIATION «BAIF», NONCOMMERCIAL ORGANISATION, 

TRANSPORT AND LOGISTICS SECTOR, TRANSPORT AND LOGISTICS 

SERVICES, LOGISTICS, EFFICIENCY. 

 

The object of the research is LLC "VilTrans", the transport and logistics center 

of the Republic of Belarus. 

The subject of the study is the logistic processes of cargo transportation. 

The purpose of the thesis is to develop recommendations for the development 

of logistics processes for the transportation of goods by LLC "VilTrans". 

Methods of research: the collection of facts, methods of analysis and 

synthesis, grouping and sampling, comparisons and other economic and statistical 

methods. 

Results of research and development: the essence, structure and classification 

of logistics processes of cargo transportation are defined; Indicators of efficiency of 

logistics processes of cargo transportation; logistic processes of the LLC "VilTrans" 

are analyzed; on the basis of the identified problems, ways of improving the logistics 

processes of cargo transportation by the LLC "VilTrans"; the effectiveness of the 

proposed measures is estimated. 

The practical significance of the research is that the implementation of the 

results of the author's research in practice will increase the economic efficiency of 

LLC "VilTrans". 

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. 

 

  

 


