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РЕФЕРАТ  

Грачёвой Натальи Владимировны 

 

Тема: Выбор системы электронного документооборота в Открытом 

акционерном обществе «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-

ХОЛДИНГ». 

Структура и объем дипломной работы. Дипломная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и 

литературы, приложений. Общий объем работы – 83. Из них: список 

источников и литературы  – 7 (71 наименование), реферат на русском, 

белорусском и английском языках – 3, перечень условных обозначений – 1, 

приложения – 15 страниц.   

Ключевые слова: электронный документооборот, системы электронного 

документооборота, информационные системы, ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая 

компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ». 

Актуальность: Повышение эффективности системы государственного 

управления в Республике Беларусь – важная и актуальная задача. Одним из его 

приоритетных направлений является оптимизация документооборота внутри 

субъектов управленческой деятельности и между ними путем внедрения СЭД. 

Получить желаемый эффект от внедрения СЭД, обеспечить организации 

ожидаемые тактические и стратегические преимущества возможно только при 

условии, что система выбрана правильно и процесс внедрения прошел 

успешно. 

Цель дипломной работы: обосновать необходимость принятия решения 

о выборе системы электронного документооборота в ОАО «БЕЛАЗ» – 

управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ». Объект работы –  

документационное обеспечение управления ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая 

компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ». Предмет исследования – выбор 

системы электронного документооборота в ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая 

компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ». Методы исследования: анализ, 

синтез, описание, сравнение, теоретическое моделирование. 

Основные положения, выносимые на защиту. Благодаря применению 

современных систем и технологий электронного документооборота появляются 

новые формы управленческого взаимодействия, развивается управленческая 

интеграция и адаптация к меняющимся условиям работы, модифицируются 

управленческие отношения и корпоративная культура, формируются черты 

обучающейся и «цифровой» организации, что определяет возможность 

повышения управляемости организации в целом и достижение нового качества 

ее функционирования. Поэтому решение о выборе программного продукта 

должно быть обоснованным, взвешенным и продуманным. 
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РЕФЕРАТ 
Грачовай Наталлі Уладзіміраўны 

 

Тэма: Выбар сістэмы электроннага дакументазвароту ў Адкрытым 

акцыянерным таварыстве «БЕЛАЗ» – кіруючая кампанія холдынгу «БЕЛАЗ-

ХОЛДЫНГ».  

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

ўвядзення, трох частак, заключэння, спісу выкарыстаных крыніц і літаратуры, 

дадаткаў. Агульны аб'ём працы – 83. З іх: спіс крыніц і літаратуры – 7 (71 

найменне), рэферат на рускай, беларускай і англійскай мовах – 3, пералік 

умоўных пазначэнняў – 1, дадаткі – 15 старонкі. 

Ключавыя словы: электронны дакументазварот, сістэмы электроннага 

дакументазвароту, інфармацыйныя сістэмы, ААТ «БЕЛАЗ» – кіруючая 

кампанія холдынгу «БЕЛАЗ-ХОЛДЫНГ». 

Актуальнасць: Павышэнне эфектыўнасці сістэмы дзяржаўнага кіравання 

ў Рэспубліцы Беларусь – важная і актуальная задача. Адным з яго 

прыярытэтных напрамкаў з'яўляецца аптымізацыя дакументазвароту ўнутры 

суб'ектаў кіраўнічай дзейнасці і паміж імі шляхам ўкаранення СЭД. Атрымаць 

жаданы эфект ад укаранення СЭД, забяспечыць арганізацыі чаканыя тактычныя 

і стратэгічныя перавагі магчыма толькі пры ўмове, што сістэма абрана 

правільна і працэс ўкаранення прайшоў паспяхова. 

Мэта дыпломнай працы: абгрунтаваць неабходнасць прыняцця 

рашэння аб выбары сістэмы электроннага дакументазвароту ў ААТ «БЕЛАЗ» – 

кіруючая кампанія холдынгу «БЕЛАЗ-ХОЛДЫНГ». Аб'ект работы  – 

дакументацыйнае забеспячэнне кіравання ААТ «БелАЗ» – кіруючая кампанія 

холдынгу «БЕЛАЗ-ХОЛДЫНГ», прадмет работы – выбар сістэмы 

электроннага дакументазвароту ў ААТ «БЕЛАЗ» – кіруючая кампанія холдынгу 

«БЕЛАЗ-ХОЛДЫНГ». Метады даследавання: аналіз, сінтэз, апісанне, 

параўнанне, тэарэтычнае мадэляванне.  

Асноўныя палажэнні, якія выносяцца на абарону. Дзякуючы 

прымяненню сучасных сістэм і тэхналогій электроннага дакументазвароту 

з'яўляюцца новыя формы кіраўніцкага ўзаемадзеяння, развіваецца кіраўнічая 

інтэграцыя і адаптацыя да ўмоў працы, якія змяняюцца, мадыфікуюцца 

кіраўніцкія адносіны і карпаратыўная культура, фармуюцца рысы арганізацыў, 

якая навучаецца і «лічбавай» арганізацыі, што вызначае магчымасць 

павышэння кіравальнасці арганізацыі ў цэлым і дасягненне новай якасці яе 

функцыянавання. Таму рашэнне пра выбар праграмнага прадукту павінен быць 

абгрунтаваным, узважаным і прадуманым, а працэдура ўкаранення – паэтапнай 

і паслядоўнай. 
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THE ABSTRACT  

Grachova Natalia Vladimirovna 

 

SOFTWARE SYSTEMS OF 

The subject: The choice of electronic document management system in the 

Open Joint Stock Company «BELAZ» – the managing company of the holding 

«BELAZ-HOLDING». 

The structure and scope of the diploma work:  The diploma work consists 

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

applications. The total amount of work – 83.  Among them: the list of sources and 

literature – 7 (71 titles),  the abstract in Russian, Belarusian and English languages – 

3, the  list of symbols – 1, applications – 15 pages. 

The keywords: electronic document management, records management, 

systems of electronic document management, information systems, OJSC «BELAZ» 

– the managing company of the holding «BELAZ-HOLDING».  

Relevance:  Improving the efficiency of public administration system in the 

Republic of Belarus is an important and urgent task. One of its priorities is to 

optimize the documents between the subjects of management activities and through 

the implementation of an electronic document management system. To get the 

desired effect from the introduction of the electronic document management system, 

to ensure that the organization expected of the tactical and strategic benefits are 

possible only under the condition that the system is selected correctly and the 

implementation process was successful. 

The purpose of the diploma work:  to justify the need to take a decision on 

the choice of the electronic document management system in OJSC «BELAZ» – the 

managing company of the holding «BELAZ-HOLDING». The object of the work – 

documentation support of the management of OJSC «BELAZ» – the managing 

company of the holding «BELAZ-HOLDING», the subject of the work – the choice 

of the electronic document management system at OJSC «BELAZ» – is the 

managing company of the holding «BELAZ-HOLDING». Research methods: the 

analysis, the synthesis, the description, the comparison, the theoretical modeling.  

The main statements that submitted for protection.  Because of using of 

modern systems and technologies of electronic document management, new forms of 

administrative cooperation, work processes, managerial integration and adaptation to 

changing conditions of work are developed, managerial attitudes and corporate 

culture are modified, the features of a learning and digital organizations are formed, 

all these determines the possibility of increasing the controllability of the 

organization on the whole and the achieving of a new quality of its functioning. 

Therefore, the decision about choice of software should be reasonable, deliberate and 

thoughtful, and the implementation procedure – step-by-step and consistent. 


