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РЕФЕРАТ 
 

 
Дипломная работа: 90 с., 23 табл., 8 рис., 45 источников, 3 прил. 
ТРАНСПОРТ, ЭКСПЕДИРОВАНИЕ, ПЕРЕВОЗКИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТОКИ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
Объект исследования – ООО «КаргоТрансЭкспедишен», 

осуществляющая транспортно-экспедиционное обслуживание.  
Предмет – информационные потоки предприятия. 
Цель данной дипломной работы: разработать мероприятия по 

оптимизации информационных потоков в системе транспортно-
экспедиционного обслуживания на основе действующей на предприятии 
информационной системы и оценить их эффективность. 

Методы исследования: экономический анализ, синтез, обобщение и 
сравнение, методы экспертных оценок, экономико-математические методы и 
др. 

Исследования и разработки: рассмотрены теоретические основы 
управления информационными потоками в системе транспортно-
экспедиционного обслуживания; проведен анализ информационных потоков 
в системе транспортно-экспедиционного обслуживания  ООО 
«КаргоТрансЭкспедишен»; разработаны пути оптимизации информационных 
потоков в системе транспортно-экспедиционного обслуживания ООО 
«КаргоТрансЭкспедишен». 

Элементы научной новизны: сделаны обоснованные выводы и 
рекомендации. 

Область возможного практического применения: аналогичные 
предприятия. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно–
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические и методические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 

 
 
 
 

  



ABSTRACT 
 
 

Thesis: 90 p., 23 table. Figure 8., 45 sources, 3 ADJ. 
TRANSPORTATION, FREIGHT, TRANSPORTATION, INFORMATION 

FLOWS, IMPROVING 
The object of study – LTD "Kargotransexpedition" conducting 

transportation and forwarding services.  
Subject – information flows of the enterprise. 
The purpose of this thesis: to develop measures to optimize information 

flows in the system of freight forwarding services on the basis of the existing 
enterprise information system and to assess their effectiveness. 

Research methods: economic analysis, synthesis, generalization and 
comparison, methods of expert assessments, economic and mathematical methods, 
etc. 

Research and development: the theoretical foundations of information 
management in the system of transport-forwarding services; the analysis of 
information flows in the system of transport-forwarding service of LTD " 
Kargotransexpedition "; developed ways of optimization of information flows in 
the system of transport-forwarding service of LTD " Kargotransexpedition ". 

Elements of scientific novelty: reasonable conclusions and 
recommendations are made. 

The scope of possible practical applications: accounting of the enterprise. 
The author of the work confirms that the calculation and analytical material 

given in it correctly and objectively reflects the state of the studied process, and all 
theoretical, methodological and methodical positions and concepts borrowed from 
literary and other sources are accompanied by references to their authors. 

 
  



РЭФЕРАТ 
 
 
Дыпломная праца: 90 С., 23 табл., 8 мал., 45 крыніц, 3 прым. 
ТРАНСПАРТ, ЭКСПЕДЗІРАВАННЕ, ПЕРАВОЗКІ, 

ІНФАРМАЦЫЙНЫЯ ПАТОКІ, УДАСКАНАЛЕННЕ 
Аб'ект даследавання-ТАА «КаргоТрансЭкспедишен», якая 

ажыццяўляе транспартна-экспедыцыйнае абслугоўванне.  
Прадмет-інфармацыйныя патокі прадпрыемства. 
Мэта дадзенай дыпломнай працы: распрацаваць мерапрыемствы па 

аптымізацыі інфармацыйных патокаў у сістэме транспартна-экспедыцыйнага 
абслугоўвання на аснове дзеючай на прадпрыемстве інфармацыйнай сістэмы 
і ацаніць іх эфектыўнасць. 

Метады даследавання: эканамічны аналіз, сінтэз, абагульненне і 
параўнанне, метады экспертных ацэнак, эканоміка-матэматычныя метады і 
інш. 

Даследаванні і распрацоўкі: разгледжаны тэарэтычныя асновы 
кіравання інфармацыйнымі патокамі ў сістэме транспартна-экспедыцыйнага 
абслугоўвання; праведзены аналіз інфармацыйных патокаў у сістэме 
транспартна-экспедыцыйнага абслугоўвання ТАА 
«КаргоТрансЭкспедишен»; распрацаваны шляхі аптымізацыі 
інфармацыйных патокаў у сістэме транспартна-экспедыцыйнага 
абслугоўвання ТАА «КаргоТрансЭкспедишен». 

Элементы навуковай навізны: зроблены абгрунтаваныя высновы і 
рэкамендацыі. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення: аналагічныя 
прадпрыемствы. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены у ёй разлікова–аналітычны 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а все 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 
метадычныя становішча і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў. 

 
 


