
4 

 

РЕФЕРАТ 
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Тема: Документирование технологических процессов на предприятиях 

пищевой промышленности (на примере ОАО «Кондитерская фабрика 

«Слодыч»). 

Ключевые слова: технологическая документация, пищевая 

промышленность, качество и безопасность продукции, документационное 

обеспечение управления, система управления качеством.  

Актуальность темы дипломной работы обуславливается важностью 

совершенствования документирования технологических процессов на 

предприятиях пищевой промышленности.  

Объект исследования – документирование технологических процессов 

на предприятиях пищевой промышленности.  

Цель дипломной работы – выявление особенностей документирования 

технологических процессов на предприятиях пищевой промышленности на 

примере Открытого акционерного общества «Кондитерская фабрика «Слодыч».  

В дипломной работе были использованы эмпирические и теоретические 

методы исследования. 

Основные положения, выносимые на защиту. Основные источники по 

исследуемой проблеме можно разделить на две основные группы: нормативные 

правовые документы международного, национального и локального уровня; 

материалы делопроизводства. Основными видами документов, которые 

отражают технологические процессы в ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч» 

являются Технологические инструкции и Рецептуры. Система менеджмента 

качества ОАО контролируется целым рядом стандартов, созданным и 

действующим на предприятии. Основными видами документации по 

обеспечению качества и безопасности продукции на предприятиях пищевой 

промышленности являются Руководство по качеству и Технические условия. 

Структура и объем дипломной работы. Дипломная работа состоит из 

введения, трёх глав, заключения, списка использованных источников и 

литературы, приложений. Общий объем работы —77 страниц. Из них: список 

источников и литературы — 5 (74 наименования), реферат на русском, 

белорусском и английском языках— 3, приложения — 14 страниц. 
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харчовай прамысловасці (на прыкладзе Адкрытага акцыянернага таварыства 

«Кандытарская фабрыка «Слодыч»). 
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Актуальнасць тэмы дыпломнай працы абумоўліваецца важнасцю 

ўдасканалення дакументавання тэхналагічных працэсаў на прадпрыемствах 

харчовай прамысловасці. 

Аб'ект даследавання - дакументаванне тэхналагічных працэсаў на 

прадпрыемствах харчовай прамысловасці. 

Мэта дыпломнай працы - выяўленне асаблівасцяў дакументавання 

тэхналагічных працэсаў на прадпрыемствах харчовай прамысловасці на 

прыкладзе Адкрытага акцыянернага таварыства «Кандытарская фабрыка 

«Слодыч». 

У дыпломнай рабоце былі выкарыстаны эмпірычныя і тэарэтычныя 

метады даследавання. 

Асноўныя палажэнні, якія выносяцца на абарону. Асноўныя крыніцы 

па праблеме можна падзяліць на дзве асноўныя групы: 1) нарматыўныя 

прававыя дакументы міжнароднага, нацыянальнага і лакальнага ўзроўню; 2) 

матэрыялы справаводства. Асноўнымі відамі дакументаў, якія адлюстроўваюць 

тэхналагічныя працэсы ў ААТ «Кандытарская фабрыка «Слодыч» з'яўляюцца 

Тэхналагічныя інструкцыі і Рэцэптуры. Сістэма менеджменту якасці ААТ 

кантралюецца цэлым шэрагам стандартаў, створанымі і дзеючымі на 

прадпрыемстве. Асноўнымі відамі дакументацыі па забеспячэнні якасці і 

бяспекі прадукцыі на прадпрыемствах харчовай прамысловасці з'яўляецца 

Кіраўніцтва па якасці і Тэхнічныя ўмовы. 

Структура і аб'ём дыпломнай працы.  Дыпломная праца складаецца з 

ўводзін, трох глаў, заключэння, спісу выкарыстаных крыніц і літаратуры, 

дадаткаў. Агульны аб'ём працы -77 старонак. З іх: спіс крыніц і літаратуры - 5 

(74 найменні), рэферат на рускай, беларускай і англійскай мовах- 3, дадаткі - 14 

старонак. 
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SUMMARY 

Darya Burak  

Theme: Documentation of technological processes at the food industry 

enterprises (on the example of Open Joint-Stock Company «Confectionery Factory 

«Slodych»). 

Key words: Technological documentation, food industry, product quality and 

safety, document management support, quality management system. 

The relevance of the topic of the thesis is determined by the importance of 

improving the documentation of technological processes in the food industry.  

The object of study - documentation of technological processes in the food 

industry. 

The purpose of the thesis - Revealing of features of documentation of 

technological processes at the food industry enterprises on the example of Open 

Joint-Stock Company «Confectionary factory «Slodych». 

The thesis of empirical and theoretical research methods were used. 

The main provisions for the defense. The main sources on the problem under 

study can be divided into two main groups: 1) normative documents of the 

international, national and local level; 2) records management materials. The main 

types of documents that reflect the technological processes in JSC «Confectionary 

factory «Slodych» are the Technological Instructions and Recipes. The quality 

management system of JSC «Confectionary factory «Slodych» is controlled by of 

standards, created and operating in the enterprise. The main types of documentation 

for quality assurance and product safety at food industry enterprises are the Quality 

Manual and Specifications. 

The structure and volume of the thesis. The diploma work consists of an 

introduction, three chapters, conclusion, a list of used sources and literature, 

applications. The total amount of work is 77 pages. Of these: a list of sources and 

literature - 5 (74 titles), an abstract in Russian, Belarusian and English - 3, 

applications - 14 pages. 

  


