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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа включает 85 страниц, 73 источника, 1 приложение, 7 

иллюстраций. 

Ключевые слова: перспективы вовлечения транспортно-логистических 

центров Республики Беларусь в международные цепочки поставок, анализ и 

проблемы развития конкуренции в транспортно-логистической отрасли 

Республики Беларусь. 

Цель исследования: анализ транспортно-логистической отрасли 

Республики Беларусь, определение места транспортно-логистических центров 

Республики Беларусь в международных цепочках поставок с выявлением 

перспективных способов повышения их привлекательности как звеньев 

международных цепочек поставок. 

Методы исследования: общенаучные методы исследования (обобщение, 

классификация, анализ, синтез, сравнение), системный подход, сравнительно-

правовой анализ. 

Объект исследования: транспортно-логистические центры.  

Предмет исследования: роль транспортно-логистических центров 

Республики Беларусь в международных цепочках поставок. 

Полученные результаты и их новизна. В работе проанализирован 

национальный и зарубежный опыт функционирования транспортно-

логистической отрасли, дана характеристика транспортно-логистической 

отрасли РБ и оценен уровень её развития на основе анализа статистических 

данных, выявлены проблемы конкуренции в транспортно-логистической 

отрасли РБ, определены перспективы вовлечения транспортно-логистических 

центров РБ в международные цепочки поставок. 

Область возможного практического применения: итоги работы могут 

быть использованы для продолжения исследования транспортно-логистических 

центров Республики Беларусь в международных цепочках поставок.  



РЭФЕРАТ 

Дыпломная работа ўключае 85 старонак, 73 крынiцы, 1 дадатак, 7 

ілюстрацый. 

Ключавыя словы: перспектывы далучэння транспартна-лагістычных 

цэнтраў Рэспублікі Беларусь у міжнародныя ланцужкі паставак, аналіз і 

праблемы развіцця канкурэнцыі ў транспартна-лагістычнай галіне Рэспублікі 

Беларусь. 

Мэта даследавання: аналіз транспартна-лагістычнай галіны Рэспублікі 

Беларусь, вызначэнне месца транспартна-лагістычных цэнтраў Рэспублікі 

Беларусь у міжнародных ланцужках паставак з выяўленнем перспектыўных 

спосабаў павышэння іх прывабнасці як звёнаў міжнародных ланцужкоў 

паставак. 

Метады даследавання: агульнанавуковыя метады даследавання 

(абагульненне, класіфікацыя, аналіз, сінтэз, параўнанне), сістэмны падыход, 

параўнальна-прававы аналіз. 

Аб'ект даследавання - транспартна-лагістычныя цэнтры. 

Прадмет даследавання: роля транспартна-лагістычных цэнтраў 

Рэспублікі Беларусь у міжнародных ланцужках паставак. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. У рабоце прааналізаваны нацыянальны і 

замежны вопыт функцыянавання транспартна-лагістычнай галіны, дадзена 

характарыстыка транспартна-лагістычнай галіны РБ і ацэнены ўзровень яе 

развіцця на аснове аналізу статыстычных дадзеных, выяўлены праблемы 

канкурэнцыі ў транспартна-лагістычнай галіне РБ, вызначаны перспектывы 

ўключэння транспартна-лагістычных цэнтраў РБ у міжнародныя ланцужкі 

паставак. 

Галiна магчымага практычнага выкарыстання. Вынікі работы могуць 

быць выкарыстаны для працягу даследавання транспартна-лагістычных цэнтраў 

Рэспублікі Беларусь у міжнародных ланцужках паставак. 

  



ABSTRACT 

Thesis: 85 pages, 73 sources, 1 appendix, 7 illustrations. 

Key words: prospects of involving transport and logistics centers of the 

Republic of Belarus in international supply chains, analysis and problems of 

development of competition in the transport and logistics industry of the Republic of 

Belarus. 

The purpose of the research is to analyze the transport and logistics industry of 

the Republic of Belarus, to determine the place of the transport and logistics centers of 

the Republic of Belarus in international supply chains, identifying promising ways to 

increase their attractiveness as links in international supply chains. 

Research methods: general scientific research methods (generalization, 

classification, analysis, synthesis, comparison), system approach, comparative legal 

analysis. 

The object of the research is transport and logistics centers. 

The subject of the research: is the role of transport and logistics centers of the 

Republic of Belarus in international supply chains. 

The results of the work and their novelty: the work analyzes the national and 

foreign experience of the transport and logistics industry, characterizes the transport 

and logistics industry of the Republic of Belarus and evaluates its level of development 

based on statistical data analysis, identifies competition problems in the transport and 

logistics industry of the Republic of Belarus, identifies prospects for involving 

transport and logistics centers international supply chains. 

The research can be used to continue the study of the transport and logistics 

centers of the Republic of Belarus in the international supply chains. 


