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РЕФЕРАТ 

Самусева Екатерина Викторовна 

 

КОНСАЛТИНГОВЫЕ И АУТСОРСИНГОВЫЕ УСЛУГИ КАК 

СПОСОБЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Дипломная работа состоит из 67 страниц, включает в себя 66 

наименование в списке источников и литературы. 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ (ДОУ), 

АУТСОРСИНГ, КОНСАЛТИНГ, КОНСАЛТИНГОВАЯ УСЛУГА, 

ОФФШОРНЫЙ АУТСОРСИНГ, ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.  

Объект исследования – система ДОУ в организациях Республики 

Беларусь.  

Предмет исследования – повышение эффективности ДОУ за счет 

применения аутсорсинговых и консалтинговых услуг. 

Цель работы – определить значение консалтинга и аутсорсинга как 

инструмента повышения эффективности системы ДОУ в организациях 

Республики Беларусь. 

Методологическую составляющую представленной работы 

составляют методы научного исследования, такие как анализ, синтез, 

сравнение, индукция и дедукция. 

В дипломной работе приведена характеристика историографии по 

данной тематике, исследовано влияние ДОУ на эффективность 

деятельности организации в целом, исследовано документирование 

процесса оказания консалтинговых и аутсорсинговых услуг. 

 Наиболее существенные результаты исследования, обладающие 

научной новизной состоят в следующем: 

- предложена и конкретизирована классификация консалтинга в 

области ДОУ; 

- предложена группировка представителей рынка консалтинговых и 

аутсорсинговых услуг, на основе ранее выделенной классификации 

консалтинга в области ДОУ. 
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РЭФЕРАТ 

Самусева Кацярына Віктараўна 

 

КАНСУЛЬТАЦЫЙНЫЯ І АУТСОРСІНГАВЫЯ ПАСЛУГІ ЯК 

СПОСАБЫ УДАСКАНАЛЕННЯ ДАКУМЕНТАЦЫЙНАГА 

ЗАБЕСПЯЧЭННЯ КІРАВАННЯ У АРГАНІЗАЦЫЯХ РЭСПУБЛІКІ 

БЕЛАРУСЬ 

Дыпломная праца складаецца з 67 старонак, уключае 66 назваў ў спісе 

крыніц і літаратуры. 

ДАКУМЕНТАЦЫЙНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ КІРАВАННЯ (ДЗК), 

АУТСОРСІНГ, КАНСАЛТЫНГ, КАНСАЛТЫНГАВЫЯ ПАСЛУГІ, 

АФШОРНЫ АУТСОРСІНГ, ДАГАВОР АКАЗАННЯ ПАСЛУГ. 

Аб'ект даследавання – ДЗК у арганізацыях Рэспублікі Беларусь.  

Прадмет даследавання – патэнтавае справаводства. 

Предмет исследования – павышэнне эфектыўнасці ДЗК за кошт 

прымянення аўтсорсінгавых і кансалтынгавых паслуг. 

Мэта дадзенай дыпломнай працы – вызначыць значэнне кансалтынгу і 

аўтсорсінгу як інструмента павышэння эфектыўнасці сістэмы ДЗК у 

арганізацыях Рэспублікі Беларусь.  

Метадалагічную аснову дадзенага даследавання складаюць агульныя 

метады навуковага даследавання, такія як аналіз, сінтэз, абстрагаванне, 

параўнанне, індукцыя і дэдукцыя. 

У дыпломнай працы прыведзена характарыстыка гістарыяграфіі па 

дадзенай тэматыцы, даследаваны этапы станаўлення і развіцця Еўразійскай 

патэнтавай сістэмы, патэнтнае справаводства і яго арганізацыя. 

В дипломной работе приведена характеристика историографии по 

данной тематике, даследаваны ўплыў ДЗК на эфектыўнасць дзейнасці 

арганізацыі цалкам, даследавана дакументаванне працэсу аказання 

кансалтынгавых і аўтсорсінгавых паслуг.  

Навуковая навізна заключаецца ў тым, што дадзеная праца з'яўляецца 

комплексным даследаваннем кансалтынгу і аутсорсінгу на тэрыторыі 

Республікі Беларусь: 

- прапанавана і канкрэтызавана класіфікацыя кансалтынгу ў галіне 

ДЗК; 

- прапанавана групоўка прадстаўнікоў рынку кансалтынгавых і 

аўтсорсінгавых паслуг, на аснове раней вылучанай класіфікацыі 

кансалтынгу ў галіне ДЗК. 
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SUMMARY 

Ekaterina V. Samuseva 

 

CONSULTING AND OUTSOURCING SERVICES AS FACTORS OF 

IMPROVING OF RECORDS MANAGEMENT OF  

THE REPUBLIC OF BELARUS 

 

Graduation work consists of 67 pages, includes 66 names in the list of 

sources and literature. 

The object of study – records management in organizations of the Republic 

of Belarus. 

Subject of research – improving the efficiency of the records management 

by means of outsourcing and consulting services. 

The aim of this thesis – to describe the value of consulting and outsourcing 

as a tool to improve the effectiveness of the records management/ 

The methodological component of the presented work up methods of 

scientific research, such as analysis, synthesis, abstraction, comparison, induction 

and deduction. 

The research paper shows the characteristics of historiography on the 

subject, studied influence of the records management on the effectiveness of the 

organization, studied documentation of the process of providing consulting and 

outsourcing services. 

Scientific novelty lies in the fact that this work contains consulting 

classification. There is a grouping of representatives of consulting and 

outsourcing services in the BPO-market of the Republic of Belarus. It is based on 

the classification of consulting. 

 

 

 

 

 

 

 

  


