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РЕФЕРАТ 
 

 
Цель магистерской диссертации: разработка организационного плана 

деятельности компании и определение стратегии развития по созданию 
корпоративных стандартов, предоставлению услуг в области сертификации и 
проведению аудитов. 

Объект исследования: компания по разработке корпоративных 
стандартов, сертификации, проведению аудитов – «Visitors.by». 

Результаты и новизна исследования: разработан корпоративный 
стандарт компании с описанием основных принципов работы (приложение 
Б), создан сайт (приложение В) и аккаунты в социальных сетях (приложение 
Г). Проведена рекламная компания услуг организации в поисковой системе 
Яндекс, разосланы листовки в бизнес-центре. Построение структуры 
компании включает в себя горизонтальную и иерархическую систему 
управления. 

Область применения полученных результатов: полученные результаты 
можно использовать при создании и организации деятельности компании, а 
также в сфере менеджмента, управления персоналом, бизнес-анализа.  

Структура работы: диссертация состоит из введения, общей 
характеристики работы, 3 глав, заключения, списка литературы и 
приложений. 

Объем работы: 62 с.  
Количество таблиц: 9 
Рисунков: 9 
Использованных источников: 22 
Приложений: А, Б, В, Г 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РЭФЕРАТ 
 
 

Мэта магістарскай дысертацыі: распрацоўка арганізацыйнага плана 
дзейнасці кампаніі і вызначэнне стратэгіі развіцця па стварэнні 
карпаратыўных стандартаў, прадастаўленні паслуг у галіне сертыфікацыі і 
правядзенні аўдытаў. 

Аб'ект даследавання: кампанія па распрацоўцы карпаратыўных 
стандартаў, сертыфікацыі, правядзенню аўдытаў – «Visitors.by». 

Вынікі і навізна даследавання: распрацаваны карпаратыўны стандарт 
кампаніі з апісаннем асноўных прынцыпаў працы (прыкладанне Б), створаны 
сайт (прыкладанне В) і акаўнты ў сацыяльных сетках (прыкладанне Г). 
Праведзена рэкламная кампанія паслуг арганізацыі ў пошукавай сістэме 
Яндэкс, разасланыя ўлёткі ў бізнес-цэнтры. Пабудова мадэлі кампаніі 
ўключае ў сябе гарызантальную і іерархічную сістэму кіравання. 

Вобласць прымянення атрыманых вынікаў: атрыманыя вынікі можна 
выкарыстоўваць пры стварэнні і арганізацыі дзейнасці кампаніі, а таксама ў 
сферы менеджменту, кіравання персаналам, бізнес-аналізу. 

Структура працы: дысертацыя складаецца з ўвядзення, агульнай 
характарыстыкі работы, 3 раздзелаў, заключэння, спісу літаратуры і 
прыкладанняў. 

Аб'ём працы: 62 с. 
Колькасць табліц: 9 
Малюнкаў: 9 
Выкарыстаных крыніц: 22 
Прыкладаннi: А, Б, В, Г 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

 
The present Master’s Thesis is composed of an introduction, 3 chapters with 

conclusion, a list of references including 47 titles and 8 appendixes. The paper is 
presented on 78 pages. 

The list key words: BUSINESS PROCESS, CREDIT PROCESS, 
OPTIMIZATION, RISK-MANAGEMENT, LOAN, BANK, CORPORATE 
BUSINESS. 

Object of research – credit process in Bank Dabrabyt, Minsk, Republic of 
Belarus. 

The purpose of the master's thesis: the development of the organizational 
plan of the company and the definition of a development strategy for creating 
corporate standards, providing services in the field of certification and auditing. 

Object of study: Company for the development of corporate standards, 
certification, audits - "Visitors.by". 

Results and novelty of the research: a corporate standard of the company 
was developed with a description of the main principles of work (Аttachment Б), a 
website was created (Аttachment В) and social network accounts (Аttachment Г). 
An advertising campaign was conducted for the organization’s services in the 
Yandex search system, and leaflets were sent to the business center. Building a 
company structure includes a horizontal and hierarchical management system. 

The scope of the results: the results can be used in the creation and 
organization of the company, as well as in the field of management, personnel 
management, business analysis. 

The structure of the work: the thesis consists of introduction, general 
description of the work, 3 chapters, conclusion, list of references and applications. 

Pages: 62 
Number of tables: 9 
Figures: 9 
Sources used: 22 
Аttachment: А, Б, В, Г 
 


