
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ БИЗНЕСА БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА» 

 

Факультет бизнес-технологий 

Кафедра логистики 

 

Аннотация к дипломной работе 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ   

ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ИНТРАГЛОБ» 

 

СУРДОВ Артем Вячеславович 

 

Руководитель 

Мясникова Ольга Вячеславовна 

кандидат экономических наук, доцент кафедры логистики 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дипломная работа: 68 с., 8 рис., 19 табл., 20 источников, 2 приложения. 

ООО «ИНТРАГЛОБ», ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ СЕКТОР, 

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, ЛОГИСТИКА, 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 

 

Объект исследования – ООО «ИНТРАГЛОБ», международная 

транспортно-логистическая компания, оказывающая транспортно-

экспедиционные услуги. 

Предмет исследования – информационные системы логистической 

деятельности ООО «ИНТРАГЛОБ». 

Цель дипломной работы – предложить меры по совершенствованию 

информационной системы логистической деятельности ООО «ИНТРАГЛОБ». 

Методы исследования: сбор фактов, метод анализа и группировки, 

сравнения и другие экономико-статистические методы. 

Результаты исследования и разработки: рассмотрены системы 

управления документооборотом, дана организационно-экономическая 

характеристика ООО «ИНТРАГЛОБ», произведена оценка существующего 

информационного обеспечения ООО «ИНТРАГЛОБ», предложены меры по 

совершенствованию информационного обеспечения деятельности 

предприятия и оценен экономический эффект от их внедрения. 

Практическая значимость результатов исследования: реализация 

результатов исследования на практике позволит автоматизировать 

логистическую деятельность и повысит экономическую эффективность ООО 

«ИНТРАГЛОБ». 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 

исследуемого процесса, а все заимствованные из источников теоретические, 

методологические и методические положения и концепции сопровождаются 

ссылками на их авторов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дыпломная работа: 68 с., 8 мал., 19 табл., 20 крынiц, 2 дадаткаў. 

ТАА «ІНТРАГЛОБ», ТРАНСПАРТНА-ЛАГIСТЫЧНЫ СЕКТАР, 

ТРАНСПАРТНА-ЛАГIСТЫЧНЫЯ ПАСЛУГI, ЛАГIСТЫКА, 

ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ. 

 

Аб’ектам даследавання з’яўляецца ТАА «ІНТРАГЛОБ», міжнародная 

транспартна-лагістычнаякампанія, якая аказвае транспартна-экспедыцыйныя 

паслугі. 

Прадметам даследавання з’яўляюцца інфармацыйныя сістэмы 

лагістычнай дзейнасці ТАА «ИНТРАГЛОБ». 

Мэта дыпломнай працы - прапанаваць меры па ўдасканаленні 

інфармацыйнай сістэмы лагістычнай дзейнасці ТАА «ИНТРАГЛОБ». 

Метады даследавання: збор фактаў, мета даналізу і групоўкі, параўнанні 

і іншыя эканоміка-статыстычныя метады. 

Вынікі даследавання і распрацоўкі: разгледжаны сістэмы кіравання 

дакументазваротам, дадзена арганізацыйна-эканамічнаяхарактарыстыка ТАА 

«ИНТРАГЛОБ», праведзеная ацэнка існуючага інфармацыйнага забеспячэння 

ТАА «ИНТРАГЛОБ», прапанаваны меры па ўдасканаленні інфармацыйнага 

забеспячэння дзейнасці прадпрыемства і ацэнены эканамічны эфект ад 

іхукаранення. 

Практычная значнасць вынікаў даследавання: рэалізацыя вынікаў 

даследавання на практыцы дазволіць аўтаматызаваць лагістычную дзейнасць 

і павысіць эканамічную эфектыўнасць ТАА «ИНТРАГЛОБ». 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 

матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 

запазычаныя з крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя палажэнні 

і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thesis: 68 p., 8 figures, 19 table, 20 sources, 2 app. 

INTRAGLOBE LTD, TRANSPORT AND LOGISTICS SECTOR, 

TRANSPORT AND LOGISTICS SERVICES, LOGISTICS, EFFICIENCY. 

 

Object of research - INTRAGLOBE LTD, an international transport and 

logistics company providing freight forwarding services. 

Subject of research - information systems of logistic activity of 

INTRAGLOBE LTD. 

The aim of the thesis is to propose measures to improve the information 

system of the logistics activities of LTD INTRAGLOBE. 

Methods of research: collection of facts, the method of analysis and grouping, 

comparisons and other economic and statistical methods. 

Research and development results: document management systems were 

reviewed, organizational and economic characteristics of INTRAGLOBE LTD were 

given, the existing information support of INTRAGLOBE LTD was evaluated, 

measures to improve the information support of the enterprise were proposed, and 

the economic effect of their implementation was evaluated. 

The practical significance of the research results: the implementation of 

research results in practice will automate logistics activities and increase the 

economic efficiency of INTRAGLOBE LTD. 

The author confirms that the analytical material presented in it correctly and 

objectively reflects the state of the process being studied, and all theoretical, 

methodological and methodological provisions and concepts borrowed from sources 

are accompanied by references to their authors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


