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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа: 83 с., 4 рисунка, 2 таблицы, 64 источника, 3 

приложения. 

 

РЫНОК ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ, ТРАНСПОРТНО-

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, ГРУЗОПОТОК, ИНДЕКС ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЛОГИСТИКИ, АУТСОРСИНГ, ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР, 

ТАМОЖЕННАЯ УСЛУГА, ИНТЕГРАЦИЯ, ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ 

РЫНКА, ТРАНСПОРТНЫЙ КОРИДОР, ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР. 

 

Объект исследования – международный рынок транспортно-

логистических услуг.  

Предмет исследования – процессы функционирования рынка 

транспортно-логистических услуг в Республике Беларусь. 

Цель работы: провести анализ, а также установить особенности и 

перспективы функционирования рынка транспортно-логистических услуг в 

Республике Беларусь, а также разработать некоторые пути его развития с учетом 

международных тенденций. 

Методы исследования: использованы общие и специальные научные 

методы: анализ литературы по теме дипломной работы, изучение отечественной 

и зарубежной практики, обобщение, структурно–функциональный метод, а 

также эмпирические методы наблюдения и сравнения.   

Полученные итоги и их новизна: в работе определено состояние 

Республики Беларусь на международном рынке транспортно-логистических 

услуг; определены основные тенденции развития рынка транспортно-

логистических услуг; проанализирован опыт зарубежных стран в вопросах 

осуществления транспортно-логистической деятельности; проанализированы 

международные и национальные проекты развития транспортно-логистической 

системы Республики Беларусь; разработаны рекомендации по обеспечению 

интеграции транспортно-логистической системы Беларуси в международную 

транспортно-логистическую систему.  

Рекомендации по использованию результатов работы: итоги работы 

могут быть использованы в целях повышения качества предоставляемых 

транспортно-логистических услуг, а также транзитного потенциала страны. 

 

 

 

 

 



РЭФЕРАТ 

 

Дыпломная праца: 83 с., 4 малюнка, 2 табліцы, 64 крыніцы, 3 прыкладання. 

 

РЫНАК ТРАНСПАРТНА-ЛАГІСТЫЧНЫХ ПАСЛУГ, ТРАНСПАРТНА-

ЛАГІСТЫЧНАЯ СІСТЭМА, ГРУЗАПАТОК, ІНДЭКС ЭФЕКТЫЎНАСЦІ 

ЛАГІСТЫКІ, АЎТСОРСІНГ, ЛАГІСТЫЧНЫ АПЕРАТАР, МЫТНАЯ 

ПАСЛУГА, ІНТЭГРАЦЫЯ, ТЭНДЭНЦЫЯ РАЗВІЦЦЯ РЫНКУ, 

ТРАНСПАРТНЫ КАЛІДОР, ЛАГІСТЫЧНЫ ЦЭНТР. 

 

Аб'ект даследавання – міжнародны рынак транспартна-лагістычных 

паслуг.  

Прадмет даследавання – працэсы функцыянавання рынку транспартна-

лагістычных паслуг у Рэспубліцы Беларусь. 

Мэта даследавання: правесці аналіз, а таксама ўсталяваць асаблівасці і 

перспектывы функцыянавання рынку транспартна-лагістычных паслуг у 

Рэспубліцы Беларусь, а таксама распрацаваць некаторыя шляхі яго развіцця з 

улікам міжнародных тэндэнцый. 

Метады даследавання: выкарыстаны агульныя і спецыяльныя навуковыя 

метады: аналіз літаратуры па тэме дыпломнай працы, вывучэнне айчыннай і 

замежнай практыкі, абагульненне, структурна–функцыянальны метад, а таксама 

эмпірычныя метады назірання і параўнання.   

Атрыманыя вынікі і іх навізна: у працы вызначаны стан Рэспублікі 

Беларусь на міжнародным рынку транспартна-лагістычных паслуг; вызначаны 

асноўныя тэндэнцыі развіцця рынку транспартна-лагістычных паслуг; 

прааналізаваны вопыт замежных краін у пытаннях ажыццяўлення транспартна-

лагістычнай дзейнасці; прааналізаваны міжнародныя і нацыянальныя праекты 

развіцця транспартна-лагістычнай сістэмы Рэспублікі Беларусь; распрацаваны 

рэкамендацыі па забеспячэнні інтэграцыі транспартна-лагістычнай сістэмы 

Беларусі ў міжнародную транспартна-лагістычную сістэму.  

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы: вынікі працы могуць 

быць выкарыстаны ў мэтах павышэння якасці прадастаўляемых транспартна-

лагістычных паслуг, а таксама транзітнага патэнцыялу краіны. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Degree paper: 83 p., 4 illustrations, 2 tables, 64 sources, 3 applications. 

 

THE MARKET OF TRANSPORT AND LOGISTICS SERVICES 

TRANSPORT AND LOGISTICS SYSTEM, FREIGHT TRAFFIC, LOGISTICS 

PERFORMANCE INDEX, OUTSOURCING, LOGISTICS PROVIDER, CUSTOMS 

SERVICE, INTEGRATION, THE TREND OF MARKET DEVELOPMENT, 

TRANSPORT CORRIDOR, LOGISTIC CENTER. 

 

The object of the research is the international market of transport and logistics 

services.  

The subject of the research is the processes of functioning of the market of 

transport and logistics services in the Republic of Belarus. 

The purpose of the work: to analyze and identify the features and prospects of 

the market of transport and logistics services in the Republic of Belarus, as well as to 

develop some ways of its development taking into account international trends. 

Methods of research: general and special scientific methods were used: 

analysis of literature on the topic of the thesis, the study of domestic and foreign 

practice, generalization, structural and functional method, as well as empirical methods 

of observation and comparison.   

The results of work and their novelty: the paper defines the state of the 

Republic of Belarus in the international market of transport and logistics services; 

identifies the main trends in the development of the market of transport and logistics 

services; analyzes the experience of foreign countries in the implementation of 

transport and logistics activities; analyzes international and national projects for the 

development of transport and logistics system of the Republic of Belarus; developed 

recommendations for the integration of transport and logistics system of Belarus in the 

international transport and logistics system.  

Recommendations on the usage: the results of the work can be used to improve 

the quality of transport and logistics services, and the transit potential of the country. 

 


