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РЕФЕРАТ 
 
Дипломная работа: 72 с., 22 рис., 24 табл., 36 источника, 6 приложений 
 
ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА, АВТОМОБИЛЬНЫЕ 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ, ДИНАМИКА 
ГРУЗОПЕРЕВОЗОК, ЭФФЕКТИНОСТЬ, ОПТИМИЗАЦИЯ 

 
Объект исследования – ООО «ТНА», коммерческая организация, 

оказывающая транспортные и экспедиторские услуги. 
Предмет исследования – оптимизация процессов грузоперевозки на 

ООО «ТНА». 
Цель работы– характеристика организации транспортной логистики 

ООО «ТНА» и разработка основных направлений оптимизацииданного вида 
деятельности в ООО «ТНА». 

Методы исследования: сбор фактов, методы анализа и синтеза, 
группироовки и выборки, сравнения и другие экономико-статистические 
методы. 

Результаты исследования и разработки: рассмотрены теоретические 
основы организации грузоперевозок с использованием логистического 
подхода, дана организационно-экономическая характеристика ООО «ТНА», 
проведен анализ организации грузовых перевозок ООО «ТНА», предложены 
мероприятия по оптимизации деятельности ООО «ТНА» и оценена 
экономическая эффективность предложенных мероприятий. 

Практическая значимость результатов исследования: реализация 
результатов исследования на практике позволит ООО «ТНА» укрепить связи 
с общественностью, стать более узнаваемой организацией и улучшит 
экономическую деятельность ООО «ТНА». 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней материал правильно 
и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствования 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
  



РЭФЕРАТ 
 
Дыпломная работа: 72 с., 22 мал., 24 табл., 36 крыніцы, 6 дадаткаў 
 
ТРАНСПАРТНАЯ ЛАГІСТЫКА, АЎТАМАБІЛЬНЫЯ 

ГРУЗАПЕРАВОЗКІ, ФІНАНСАВЫ АНАЛІЗ, ДЫНАМІКА 
ГРУЗАПЕРАВОЗАК, ЭФФЕКТИНОСТЬ, АПТЫМІЗАЦЫЯ 

 
Аб'ект даследавання - ТАА «ТНА», камерцыйная арганізацыя, якая 

аказвае транспартныя і экспедытарскія паслугі. 
Прадмет даследавання – аптымізацыя працэсаў грузаперавозкі на ТАА 

«ТНА». 
Мэта дыпломнай работы – характарыстыка арганізацыі транспартнай 

лагістыкі ТАА «ТНА» і распрацоўка асноўных напрамкаў аптымізацыі гэтага 
віду дзейнасці ў ТАА «ТНА». 

Метады даследавання: збор фактаў, метады аналізу і сінтэзу, групіроўкі 
і выбаркі, параўнання і іншыя эканоміка-статыстычныя метады. 

Вынікі даследавання і распрацоўкі: разгледжаны тэарэтычныя асновы 
арганізацыі грузаперавозак з выкарыстаннем лагістычнага падыходу, дадзена 
арганізацыйна-эканамічная характарыстыка ТАА «ТНА», праведзены аналіз 
арганізацыі грузавых перавозак ТАА "ТНА", прапанаваны мерапрыемствы па 
аптымізацыі дзейнасці ТАА «ТНА» і ацэнена эканамічная эфектыўнасць 
прапанаваных мерапрыемстваў. 

Практычная значнасць вынікаў даследавання: рэалізацыя вынікаў 
даследавання на практыцы дазволіць ТАА «ТНА» палепшыць сувязі з 
грамадскасцю, стаць больш вядомай арганізацыяй і аптымiзуе эканамічную 
дзейнасць ТАА «ТНА». 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй матэрыял правільна і 
аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычанні 
суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 

 
 

  



ABSTRACT 
 

 
Thesis: 72 p., 24 Fig., 24 tables, 36 sources, 6 applications 
 
TRANSPORT LOGISTICS, ROAD HAULAGE, FINANCIAL ANALYSIS, 

DYNAMICS OF TRANSPORTATION, EFFICIENCIES, OPTIMIZATION 
 
The object of research – LLC "TNA", a commercial organization providing 

transport and forwarding services. 
The subject of the research is optimization of cargo transportation processes 

at LLC "TNA". 
The purpose of the work is the characteristic of the organization of transport 

logistics of LLC "TNA" and the development of the main directions of optimization 
of this type of activity in LLC "TNA". 

Research methods: collection of facts, methods of analysis and synthesis, 
grouping and sampling, comparisons and other economic and statistical methods. 

Results of research and development: theoretical bases of the organization of 
cargo transportation with use of logistic approach are considered, the organizational 
and economic characteristic of LLC TNA is given, the analysis of the organization 
of cargo transportation of LLC TNA is carried out, actions for optimization of 
activity of LLC TNA are offered and economic efficiency of the offered actions is 
estimated. 

Practical significance of the research results: implementation of the research 
results in practice will allow LLC "TNA" to strengthen public relations, become a 
more recognizable organization and increase the economic activity of LLC "TNA". 
The author of the work confirms that the material given in it correctly and 
objectively reflects the state of the studied process, and all borrowings are 
accompanied by references to their authors. 
 
 
 
 
 


