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Объект исследования: закрытое акционерное общество 

«АБСОЛЮТБАНК» — один из самых быстрорастущих и эффективных 

коммерческих финансовых учреждений Республики Беларусь, оказывающий 

широкий спектр услуг для юридических и физических лиц. 

Предмет исследования: система электронного документооборота в ЗАО 

«АБСОЛЮТБАНК».  

Цель дипломной работы: разработать рекомендации по 

совершенствованию электронного документооборота в ЗАО 

«АБСОЛЮТБАНК».  

Методы исследования: анализ, синтез, описание, сравнения, опроса 

(анкетирование). 

Полученные результаты и их новизна. При помощи анализа было 

сформировано представление о деятельности ЗАО «АБСОЛЮТБАНК», было 

сформировано представление о ее структуре, функциях и основных видах 

деятельности. Такой метод, как наблюдение помог нам выявить проблемы в 

работе с системой ППП «Канцлер».   

С помощью обобщения собранной информации раскрыты проблемы, 

встречающиеся в банке при работе с электронными документами. Разработаны 

рекомендации по совершенствованию электронного документооборота в банке. 

Метод опроса помог узнать мнение работников банка о внедренной системе и в 

общем об организации электронного документооборота.  

Рекомендации по использованию дипломной работы. Материал может 

быть использован в качестве теоретической базы для руководителей проектных 

организаций заинтересованных во внедрение системы, а также разработчикам 

для изучения потребностей работников области совершенствования 

электронного документооборота.   

Структура и объем дипломной работы. Дипломная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и 

литературы, приложения. Общий объем работы — 72 страницы. Из них: список 

источников и литературы — 7 (75 наименования), реферат на русском, 

белорусском и английском языках— 3, приложения — 7 страниц. 
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Ключавыя словы: электронны дакументазварот, рэкамендацыі па 

ўдасканаленні, банкаўская сістэма, банк. 

Аб'ект даследавання: закрытае акцыянернае таварыства 

«АБСОЛЮТБАНК» — адзiн з самых хуткарослых і эфектыўных камерцыйных 

фінансавых устаноў Рэспублікі Беларусь, які аказвае шырокі спектр паслуг для 

юрыдычных і фізічных асоб. 

Прадмет даследавання: сістэма электроннага дакументазвароту ў ЗАТ 

«Абсолютбанк».  

Мэта дыпломнай працы: распрацаваць рэкамендацыі па ўдасканаленні 

электроннага дакументазвароту ў ЗАТ «АБСАЛЮТБАНК».  

Метады даследавання: аналіз, сінтэз, апісанне, параўнання, апытанне 

(анкетаванне).  

Атрыманыя вынікі і іх навізна.  З дапамогай аналізу было сфарміравана 

ўяўленне аб дзейнасці ЗАТ «АБСАЛЮТБАНК», было сфармавана ўяўленне аб 

яе структуры, функцыях і асноўных відах дзейнасці. Такі метад, як назіранне 

дапамог нам выявiць праблемы ў рабоце з сістэмай ППП «Канцлер».   

З дапамогай абагульнення сабранай інфармацыі раскрыты праблемы, якія 

сустракаюцца ў банке пры рабоце з электроннымі дакументамі. Распрацаваны 

рэкамендацыі па ўдасканаленню электроннага дакументазвароту ў банку. 

Метад апытання дапамог пазнаць меркаванне работнікаў банка аб укаранёнай 

сістэме і ўвогуле аб арганізацыі электроннага дакументазвароту.  

Рэкамендацыі па выкарыстанні дыпломнай працы. Матэрыял можа 

быць выкарыстаны ў якасці тэарэтычнай базы для кіраўнікоў праектных 

арганізацый, зацікаўленых ва ўкараненнi сістэмы, а таксама распрацоўшчыкам 

для вывучэння патрэбаў работнікаў у галіне ўдасканалення электроннага 

дакументазвароту.   

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

уводзін, трох раздзелаў, заключэння, спісу выкарыстаных крыніц і літаратуры, 

прыкладання. Агульны аб'ем працы — 72 старонкi. З іх: спіс крыніц і 

літаратуры — 7 (75 найменняў), рэферат на рускай, беларускай і англійскай 

мовах — 3, прыкладання — 7 старонак. 
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SUMMARY 

Lyubov Shevtsova 

Organization of electronic document management  

in the CJSC "ABSOLUTBANK" 

 

Key words: electronic document management, recommendations for 

improvement, banking system, bank. 

Object of the study: Closed Joint-Stock Company "ABSOLYUTBANK" is 

one of the fastest growing and efficient commercial financial institutions in the 

Republic of Belarus, providing a wide range of services for legal entities and 

individuals. 

Subject of research: the system of electronic document management in CJSC 

"ABSOLUTBANK". 

The purpose of the graduate work: to develop recommendations for the 

improvement of electronic document management in CJSC "ABSOLUTBANK". 

Methods of research: analysis, synthesis, description, comparison, 

questioning (questionnaire). 

The results obtained and their novelty. With the help of the analysis, an 

performance was formed about the activities of CJSC "ABSOLUTBANK", an 

performance was formed about its structure, functions and main types of activity. 

Such a method as observation helped us to elicit problems in the work with the PPC 

"Chancellor" system. 

With the help of generalization of the collected information, the problems 

occurring in the bank during working with electronic documents. Recommendations 

for improving electronic document management in the bank have been developed. 

The survey method helped to learn the opinion of the bank's employees about the 

implemented system and in general about the organization of electronic document 

management. 

Recommendations on the use of the graduate work. The material can be 

used as a theoretical basis for managers of design organizations interested in 

implementing the system, as well as for developers to study the needs of workers in 

the field of improving electronic document management.   

The structure and volume of the graduate work. The graduate work consists 

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

and an appendix. The total amount of work is 72 pages. Of these: a list of sources and 

literature — 7 (75 titles), an summary in Russian, Belarusian and English — 3, 

appendix — 7 pages. 

 

  


