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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

 

Перечень ключевых слов: ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ, 

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, ЦИФРОВАЯ 

ПЛАТФОРМА, ЦИФРОВОЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КОРИДОР, ПОКАЗАТЕЛИ 

ЦИФРОВОЙ ГОТОВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ, SWOT-АНАЛИЗ, ИНДЕКС 

ЦИФРОВИЗАЦИИ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЦИФРОВИЗАЦИИ. 

Цель работы – провести комплексное исследование цифровой 

трансформации транспортно-логистических процессов с целью внесения 

предложений по разработке проекта цифровизации транспортного предприятия 

Республики Беларусь и оценке эффективности использования цифровых 

технологий. 

Задачи работы: раскрыть понятие цифровой трансформации, 

проанализировать современные тенденции и направления цифровых 

преобразований в сфере транспорта и логистики, обозначить современное 

состояние и перспективы развития транспортно-логистической системы 

Республики Беларусь, определить критерии оценки готовности транспортного 

предприятия к проведению цифровой трансформации, разработать алгоритм 

реализации проекта цифровой системы предприятия транспортной отрасли, 

предложить критерии оценки эффективной реализации цифрового проекта.  

Объект исследования – цифровая трансформация транспортно-

логистических процессов. 

Предмет исследования – управление транспортно-логистическими 

процессами с использованием цифровых технологий в Республике Беларусь, 

реализация проекта цифровой трансформации транспортного предприятия. 

Полученные результаты и их новизна: определен подход к 

предварительной оценке готовности транспортного предприятия к проведению 

цифровой трансформации, обозначены составляющие цифрового проекта, 

отдельно отмечены особенности его реализации, предложен авторский подход 

к оценке эффективности использования цифровых технологий. 

Структура магистерской диссертации: работа изложена на 77 

страницах, в том числе  22 иллюстрации, 4 таблицы, состоит из разделов 

«Общая характеристика работы», «Введение», трех глав, разделов 

«Заключение» и «Список использованных источников» из 64 наименований, а 

также 10 публикаций магистранта. 

  



АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ 

 

 

Ключавыя словы: ЛІЧБАВАЯ ТРАНСФАРМАЦЫЯ, ТРАНСПАРТНА-

ЛАГІСТЫЧНЫЯ СІСТЭМА, ЛІЧБАВАЯ ПЛАТФОРМА, ЛІЧБАВЫ 

ТРАНСПАРТНЫ КАЛІДОР, ПАКАЗЧЫКІ ЛІЧБАВАЙ ГАТОЎНАСЦІ 

ПРАДПРЫЕМСТВЫ, SWOT-АНАЛІЗ, ІНДЭКС ЦЫФРАВІЗАЦЫІ, КРЫТЭРЫІ 

АЦЭНКІ ЦЫФРАВІЗАЦЫІ. 

Мэта работы – правесці комплекснае даследаванне лічбавай трансфармацыі 

транспартна-лагістычных працэсаў з мэтай унясення прапаноў па распрацоўцы 

праекта цыфравізацыі транспартнага прадпрыемства Рэспублікі Беларусь і 

ацэнцы эфектыўнасці выкарыстання лічбавых тэхналогій. 

Задачы работы: раскрыць паняцце лічбавай трансфармацыі, прааналізаваць 

сучасныя тэндэнцыі і напрамкі лічбавых пераўтварэнняў у сферы транспарту і 

лагістыкі, пазначыць сучасны стан і перспектывы развіцця транспартна-

лагістычнай сістэмы Рэспублікі Беларусь, вызначыць крытэрыі ацэнкі 

гатоўнасці транспартнага прадпрыемства да правядзення лічбавай 

трансфармацыі, распрацаваць алгарытм рэалізацыі праекта лічбавай сістэмы 

прадпрыемства транспартнай галіны, прапанаваць крытэрыі ацэнкі эфектыўнай 

рэалізацыі лічбавага праекта. 

Аб'ект даследавання – лічбавая трансфармацыя транспартна-лагістычных 

працэсаў. 

Прадмет даследавання – кіраванне транспартна-лагістычнымі працэсамі з 

выкарыстаннем лічбавых тэхналогій у Рэспубліцы Беларусь, рэалізацыя 

праекта лічбавай трансфармацыі транспартнага прадпрыемства. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: вызначаны падыход да папярэдняй ацэнцы 

гатоўнасці транспартнага прадпрыемства да правядзення лічбавай 

трансфармацыі, пазначаныя складнікі лічбавага праекта, асобна адзначаны 

асаблівасці яго рэалізацыі, прапанаваны аўтарскі падыход да ацэнкі 

эфектыўнасці выкарыстання лічбавых тэхналогій. 

Структура магістарскай дысертацыі: праца выкладзена на 77 старонках, у 

тым ліку 22 ілюстрацыі, 4 табліцы, складаецца з раздзелаў «Агульная 

характарыстыка работы», «Уводзіны», трох глаў, раздзелаў «Заключэнне» і 

«Спіс выкарыстаных крыніц» з 64 найменняў, а таксама 10 публікацый 

магістранта. 
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The purpose of the research is to conduct a comprehensive study of the 

digital transformation of transport and logistics processes in order to make proposals 

for the development of a digitalization project for a transport enterprise in the 

Republic of Belarus and assess the effectiveness of the use of digital technologies. 

Objectives of the research: to reveal the concept of digital transformation, to 

analyze modern trends and directions of digital transformations in the field of 

transport and logistics, to outline the current state and prospects for the development 

of the transport and logistics system of the Republic of Belarus, to determine the 

criteria for assessing the readiness of a transport company to carry out digital 

transformation, to develop an algorithm for implementing a digital project of an 

enterprise in the transport industry, to propose criteria for evaluating the effective 

implementation of a digital project. 

The object of the research is the digital transformation of transport and 

logistics processes. 

The subject of the research is the management of transport and logistics 

processes using digital technologies in the Republic of Belarus, the implementation 

of a digital transformation project of a transport enterprise. 

The results obtained and their novelty: an approach to a preliminary 

assessment of the readiness of a transport company for digital transformation is 

determined, the components of a digital project are identified and the features of its 

implementation are separately noted, an author's approach to assessing the 

effectiveness of using digital technologies is proposed. 

The structure of the master's thesis: the work is presented on 77 pages, 

including 22 illustrations, 4 tables, consists of sections "General characteristics of the 

work", "Introduction", three chapters, sections "Conclusion" and "List of sources 

used" of 64 titles, and also 10 publications of the student. 

 


