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примере открытого акционерного общества «Технобанк»). 
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документооборота. 

Выбранная тема актуальна, поскольку известно, что организация работы с 

документами влияет на качество работы аппарата управления, организацию и 

культуру труда управленческих работников. От того, насколько 

профессионально ведется документация, зависит успех управленческой 

деятельности в целом. 

Целью исследования является оценка состояния и разработка 

предложений по улучшению системы электронного документооборота в ОАО 

«Технобанк». 

Основные положения, выносимые на защиту. ОАО «Технобанк» является 

одним из старейших кредитно-финансовых учреждений Беларуси, 

предоставляющий широкий спектр банковских услуг как юридическим, так и 

физическим лицам. 

С 2010 года в ОАО «Технобанк» внедрена система электронного 

документооборота «ДЕЛО». Однако активное ее использование было начато 

года 3 назад. В настоящее время все еще происходит приспособления 

работников банка к новым условиям делопроизводства. И в связи с этим на 

данный момент происходит банальное дублирование бумажного 

документооборота, но не замена его и не оптимизация и поддержка структуры 

управления. Кроме того, в работе назван ряд проблем и разработаны 

рекомендации по использованию системы «ДЕЛО». 

В процессе подготовки дипломной работы были использованы 

многочисленные периодические публикации в журналах, а также были 

использованы труды белорусских и российских специалистов в области 

электронного документооборота. 

Структура и объем дипломной работы. Дипломная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и 

литературы, приложения. Общий объем работы – 51 страницы. Список 

источников и литературы — 52 наименования, реферат на русском, 

белорусском и английском языках — 3, приложения — 3 страницы. 

 



 

5 
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Тэма: Развіццё сістэмы электроннага дакументазвароту ў банку (на 

прыкладзе адкрытага акцыянернага таварыства «Тэхнабанк»). 
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Абраная тэма актуальная, паколькі вядома, што арганізацыя працы з 

дакументамі ўплывае на якасць працы апарата кіравання, арганізацыю і 

культуру працы кіраўнічых работнікаў. Ад таго, наколькі прафесійна вядзецца 

дакументацыя, залежыць поспех кіраўніцкай дзейнасці ў цэлым. 

Мэтай даследавання з'яўляецца ацэнка стану і распрацоўка прапаноў па 

паляпшэнню сістэмы электроннага дакументазвароту ў ААТ «Тэхнабанк». 

Асноўныя палажэнні, якія выносяцца на абарону. ААТ «Тэхнабанк» 

з'яўляецца адным з найстарэйшых крэдытна-фінансавых устаноў Беларусі, які 

прадстаўляе шырокі спектр банкаўскіх паслуг як юрыдычным, так і фізічным 

асобам. 

З 2010 года ў ААТ «Тэхнабанк» ўкаранёна сістэма электроннага 

дакументазвароту «ДЗЕЛА». Аднак актыўны яе выкарыстанне было пачата 

гады 3 таму. У цяперашні час усё яшчэ адбываецца прыстасаванні работнікаў 

банка да новых умоў справаводства. І ў сувязі з гэтым на дадзены момант 

адбываецца прастое дубляванне папяровага дакументаабароту, але не замена 

яго і не аптымізацыя і падтрымка структуры кіравання. Акрамя таго, ў працы 

названы шэраг праблем і распрацаваны рэкамендацыі па выкарыстанні сістэмы 

«ДЗЕЛА». 

У працэсе падрыхтоўкі дыпломнай працы былі выкарыстаныя шматлікія 

перыядычныя публікацыі ў часопісах, а таксама былі выкарыстаны працы 

беларускіх і расійскіх спецыялістаў у галіне электроннага дакументаабароту. 

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

ўвядзення, трох кіраўнікоў, заключэння, спісу выкарыстаных крыніц і 

літаратуры, прыкладання. Агульны аб'ём працы – 51 старонка. Спіс крыніц і 

літаратуры — 52 найменняў, рэферат на рускай, беларускай і англійскай мовах 

— 3, прыкладання — 3 старонкі. 
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ABSTRACT 

 

Tatiana Karpitskaya 

 
Subject: Development of electronic document management system in the Bank 

(for example open joint stock company "Technobank"). 

Keywords: electronic document management, electronic document 

management system, paper documents, selection criteria of electronic document 

management system, the results of the implementation of electronic document 

management system. 

The selected topic is relevant, because it is known that the organization of work 

with documents influences the quality of the management staff, the organization and 

culture of work of managerial employees. How professionally is the documentation 

depends on the success of management activities in General. 

The aim of the study is to assess the status and development of proposals for 

improving the electronic document management system in OJSC "Technobank". 

The main provisions for the thesis defense. JSC "Technobank" is one of the 

oldest financial institutions in Belarus providing a wide range of banking services to 

both legal entities and individuals. 

Since 2010, JSC "Technobank" implemented the electronic document 

management system "DELO". However, its active use was started about 3 years ago. 

At the present time, the bank employees are still adapting to the new office 

environment. And in this regard, at the moment there is a banal duplication of paper 

workflow, but not its replacement and not the optimization and support of the 

management structure. In addition, the work identified a number of problems and 

developed recommendations for the use of the system "DELO". 

In the process of preparation of the thesis has been used numerous periodical 

publications in journals, and was also used the works of Belarusian and Russian 

specialists in the field of electronic document management. 

The structure and scope of the thesis. The diploma work consists of 

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

application. The total amount of work is 51 pages. Еhe list of sources and literature 

— 52 names, abstract in Russian, Belarusian and English languages — 3, application 

— 3 pages. 

 

 

 

 

 

 


