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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

РАЗВИТИЕ, ЛОГИСТИКА, ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ  

 

Цель работы является формирования рекомендаций по модернизации 

транспортно-логистической инфраструктуры Республики Беларусь в 

соответствии с современными технологиями.  

Актуальность работы обусловлена важностью транспортно-

логистической инфраструктуры для развития логистики Республики Беларусь, 

повышения экспорта транспортных услуг, формирования бюджета 

государства. Исследование современного состояния транспортно-

логистической инфраструктуры, выявления направлений и технологий ее 

развития позволит обоснованно предложить определенные меры, которые 

будут способствовать адаптации транспортно-логистической инфраструктуры 

к современным условиям. 

Объект исследования: транспортно-логистическая инфраструктура 

Республики Беларусь.  

Предмет исследования: элементы транспортно-логистической 

инфраструктуры Республики Беларусь и их функционирование.  

Результаты и их новизна: предложения по развитию транспортно-

логистической инфраструктуры, по активизации внедрения цифровых 

технологий в логистическую деятельность организаций, которые помогут 

обеспечить интеграцию инфраструктурных звеньев в общую систему на 

основе платформ, улучшить эффективность логистики в Республике Беларусь. 

Диссертация изложена на 55 страницах машинописного текста и состоит 

из введения, 3 глав, заключения и списка использованных источников. Работа 

содержит 5 таблиц, 4 рисунка. Библиографический указатель содержит 33 

источника.  
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GENERAL DESCRIPTION OF WORK 

 

DEVELOPMENT, LOGISTICS, TRANSPORTATION AND LOGISTICS 

INFRASTRUCTURE, DIGITALIZATION, DIGITAL PLATFORMS 

 

The purpose of the work is to formulate recommendations for the 

modernization of the transport and logistics infrastructure of the Republic of Belarus 

in accordance with modern technologies.  

The relevance of the work is due to the importance of the transport and 

logistics infrastructure for the development of logistics in the Republic of Belarus, 

increasing the export of transport services, and forming the state budget. A study of 

the current state of the transport and logistics infrastructure, identifying areas and 

technologies for its development will make it possible to reasonably propose certain 

measures that will contribute to the adaptation of the transport and logistics 

infrastructure to modern conditions.  

Research object: transport and logistics infrastructure of the Republic of 

Belarus. 

Research subject: elements of the transport and logistics infrastructure of the 

Republic of Belarus and their functioning. Results and their novelty: proposals for 

the development of transport and logistics infrastructure, for enhancing the 

introduction of digital technologies in the logistics activities of organizations, which 

will help ensure the integration of infrastructure links into a common system based 

on platforms, and improve the efficiency of logistics in the Republic of Belarus.  

The dissertation is presented on 55 pages of typewritten text and consists of 

an introduction, 3 chapters, a conclusion and a list of sources used. The work 

contains 5 tables, 4 figures. The bibliographic index contains 33 sources. 
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АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ 

 

РАЗВІЦЦЁ, ЛАГІСТЫКА, ТРАНСПАРТНА-ЛАГІСТЫЧНЫ 

ІНФРАСТРУКТУРА, ЦЫФРАВІЗАЦЫІ, ЛІЧБАВЫЯ ПЛАТФОРМЫ 
 

Мэта работы з'яўляецца фарміравання рэкамендацый па мадэрнізацыі 

транспартна-лагістычнай інфраструктуры Рэспублікі Беларусь у адпаведнасці 

з сучаснымі тэхналогіямі. 

Актуальнасць працы абумоўлена важнасцю транспартна-лагістычнай 

інфраструктуры для развіцця лагістыкі Рэспублікі Беларусь, павышэння 

экспарту транспартных паслуг, фарміравання бюджэту дзяржавы. 

Даследаванне сучаснага стану транспартна-лагістычнай інфраструктуры, 

выяўлення напрамкаў і тэхналогій яе развіцця дазволіць абгрунтавана 

прапанаваць пэўныя меры, якія будуць спрыяць адаптацыі транспартна-

лагістычнай інфраструктуры да сучасных умоў. 

Аб'ект даследавання: транспартна-лагістычная інфраструктура 

Рэспублікі Беларусь. 

Прадмет даследавання: элементы транспартна-лагістычнай 

інфраструктуры Рэспублікі Беларусь і іх функцыянаванне. 

Вынікі і іх навізна: прапановы па развіцці транспартна-лагістычнай 

інфраструктуры, па актывізацыі ўкаранення лічбавых тэхналогій у 

лагістычную дзейнасць арганізацый, якія дапамогуць забяспечыць інтэграцыю 

інфраструктурных звёнаў у агульную сістэму на аснове платформаў, 

палепшыць эфектыўнасць лагістыкі ў Рэспубліцы Беларусь. 

Дысертацыя выкладзена на 55 старонках машынапіснага тэксту і 

складаецца з ўвядзення, 3 кіраўнікоў, заключэння і спісу выкарыстаных 

крыніц. Праца змяшчае 5 табліц, 4 малюнкаў. Бібліяграфічны паказальнік 

змяшчае 33 крыніц. 

 


