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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа: 71с., 11 рис., 6 табл., 41 источников, 2 приложений 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, ПРЕДПРИЯТИЕ, ДОСТАВКА, ГРУЗ, ЛОГИСТИКА 

Целью дипломной работы является разработка мероприятий по 

внедрению информационных технологий в управление автомобильными 

грузоперевозками в ООО «Бадрус». 

Объектом исследования стал ООО «Бадрус» - международный 

автомобильный грузоперевозчик. 

Предметом исследования дипломной работы явилось применение 

информационных технологий как способ совершенствования международных 

перевозок. 

Методы исследования: анализ и синтез, группировка и выборка, метод 

сравнения и прочие экономико-статистические методы. 

Исследования и разработки: рассмотрено применение 

информационных технологий в логистике компаний в сфере международных 

перевозок; дана организационно-экономическая характеристика ООО 

«Бадрус»; проведена оценки применения информационных технологий в 

компании; предложны пути совершенствования применения 

информационных технологий при осуществлении международных перевозок. 

Область возможного практического применения: предложенные 

мероприятия могут быть использованы в ООО «Бадрус» и  позволят 

существенно снизить издержки при международных перевозках, поднять 

уровень конкурентоспособности предприятия и повысить мобильность и 

скорость доставки грузов при международных перевозках. 

Технико-экономическая, социальная значимость: внедрение 

предложенных мероприятий позволит существенно повысить 

конкурентоспособность ООО «Бадрус» на рынке международных 

логистичских перевозчиков. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 

исследуемого процесса. 

 

 

 

 



РЭФЕРАТ 

 

Дыпломнаяпраца: 71с., 11 мал., 6 табл., 41 крыніц, 2 прыкладанняў 

Міжнародны ПЕРАВОЗКІ, ІНФАРМАЦЫЙНЫЯ ТЭХНАЛОГІІ, 

ПРАДПРЫЕМСТВА, Дастаўка, Грузія, Лагістыка 

Мэтай дыпломнай працы з'яўляецца распрацоўка мерапрыемстваў па 

ўкараненні інфармацыйных тэхналогій ва ўпраўленне аўтамабільнымі 

грузаперавозкамі ў ТАА "Бадрус". 

Аб'ектам даследавання стаў ТАА «Бадрус» - міжнародныа 

ўтамабільны грузаперавозчык. 

Прадметам даследавання дыпломнай працы з'явілася прымяненне 

інфармацыйных тэхналогій як спосаб ўдасканалення міжнародных перавозак. 

Метады даследавання: аналіз і сінтэз, групоўка і выбарка, метад 

параўнання і іншыя эканоміка-статыстычныя метады. 

Даследаванні і распрацоўкі: разгледжана прымяненне інфармацыйных 

тэхналогій у лагістыцы кампаній у сферы міжнародных перавозак; дадзена 

арганізацыйна-эканамічная характарыстыка ТАА «Бадрус»; праведзена ацэнкі 

прымянення інфармацыйных тэхналогій у кампаніі; месны шляхі ў 

дасканалення прымянення інфармацыйных тэхналогій пры ажыццяўленні 

міжнародных перавозак. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення: прапанаваныя 

мерапрыемствы могуць быць выкарыстаны СТАА "Бадрус" і дазволяць 

істотна знізіць выдаткі пры міжнародных перавозках, падняць узровень 

канкурэнтаздольнасці прадпрыемства і павысіць мабільнасць і хуткасць 

дастаўкі грузаў пры міжнародных перавозках. 

Тэхніка-эканамічная, сацыяльная значнасць: ўкараненне 

прапанаваных мерапрыемстваў дасць магчымасць істотна павысіць 

канкурэнтаздольнасць ТАА «Бадрус» на рынку 

міжнародныхлогистичскихперавозчыкаў. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 

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

запазычаныя з крыніц теориточеские метадалагічныя і метадычныя палажэнні 

і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 



ABSTRACT 

 

Thesis: 71s., 11 fig., 6 tab., 41 sources, 2 applications 

INTERNATIONAL TRANSPORTATION, INFORMATION 

TECHNOLOGIES, ENTERPRISE, DELIVERY, CARGO, LOGISTICS 

 

The aim of the thesis development of measures for the introduction of 

information technologies in the management of road freight in LLC "Badrus". 

The object of the study was LLC "Badrus" - an international road haulage 

carrier. 

The subject of the research of the thesis was the use of information 

technology as a way to improve international transport. 

Research methods: analysis and synthesis, grouping and sampling, 

comparison method and other economic and statistical methods. 

Research and development: considered the use of information technology in 

the logistics of companies in the field of international transport; given the 

organizational and economic characteristics of LLC "Badrus"; evaluation of the use 

of information technology in the company; proposed ways to improve the use of 

information technology in the implementation of international transport. 

The area of possible practical application: the proposed measures can be 

used by "Badrus" LLC and will significantly reduce costs in international transport, 

raise the level of competitiveness of the enterprise and increase the mobility and 

speed of delivery of goods in international transport. 

Technical, economic, social significance: the implementation of the 

proposed measures will significantly improve the competitiveness of Badrus LLC in 

the market of international logistics carriers. 

The author of the work confirms that the calculated and analytical material 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. 

 


