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Целью дипломной работы является выявление проблемы 

совершенствования информационного обеспечения управления учреждения. На 

примере учреждения необходимо рассмотреть существующее положение дел в 

изучаемой области, произвести детальный анализ, выявить причины неудач, 

если они есть, и разработать реальные предложения по улучшению положения. 

Объектом исследования в данной дипломной работе является 

государственное учреждение образования «Республиканский центр 

государственной экологической экспертизы и повышения квалификации 

Минприроды». 

В дипломной работе обоснована целесообразность внедрения в 

учреждении современной информационной системы, позволяющей сократить 

накладные расходы и повысить производительность управленческого труда. 

При выполнении работы использованы методы: теоретический анализ 

методической и специальной литературы, нормативных правовых актов по 

документационному обеспечению управления; моделирование процессов 

проектирования и внедрения информационно-документационной системы 

организации; анализ деятельности по управлению документационными 

процессами в государственном учреждении образования «Республиканский 

центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации 

Минприроды», методы сравнения, обобщения и систематизации изученных 

материалов по проблеме информационных технологий в документационном 

обеспечении управления. 

Приведенный в работе фактический материал объективно отражает 

состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и 

других источников теоретические и методологические положения и концепции 

сопровождаются ссылками на их авторов. 
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Мэтай дыпломнай працы з’яўляецца выяўленне праблемы ўдасканалення 

інфармацыйнага забеспячэння кіравання ўстановы. На прыкладзе ўстановы 

неабходна разгледзець існуючы стан спраў у вывучаемай вобласці, вырабіць 

дэталёвы аналіз, выявіць прычыны няўдач, калі яны ёсць, і распрацаваць 

рэальныя прапановы  па паляпшэнні становішча. 

Аб’ект даследвання ў дадзенай дыпломнай працы з’яўляецца дзяржаўная 

ўстанова адукацыі «Рэспубліканскі цэнтр дзяржаўнай экалагічнай экспертызы і 

павышэння кваліфікацыі Мінпрыроды». 

У дыпломнай працы абгрунтаваныя мэтазгоднасць ўкаранення ў установе 

сучаснай інфармацыйнай сістэмы, якая дазваляе скараціць накладныя выдаткі і 

павысіць прадукцыйнасць кіраўніцкай працы. 

Пры выкананні працы выкарыстаны метады: тэарытычны аналіз 

метадычнай і спецыяльнай літаратуры, нарматыўных прававых актаў па 

дакументацыйнаму забеспячэнню кіравання; мадэляванне працэсаў 

праектавання і ўкаранення інфармацыйна-дакументацыйнай сістэмы ўстановы; 

аналіз дзейнасці па кіраванню дакументацыйнымі працэсамі дзяржаўная 

ўстанова адукацыі «Рэспубліканскі цэнтр дзяржаўнай экалагічнай экспертызы і 

павышэння кваліфікацыі Мінпрыроды», метады параўнання, абагульнення і 

сістэматызацыі вывучаных матэрыялаў па праблеме інфармацыйных тэхналогій 

у дакументацыйнага забеспячэння кіравання. 

Прыведзены ў працы фактычны матэрыял аб’ектыўна адлюстроўвае стан 

даследчага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц 

тэарэтычныя і метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца 

спасылкамі на іх аўтараў. 
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The purpose of the thesis is to identify the problem of improving the information 

management of the institution. On the example of the institution it is necessary to 

consider the current state of affairs in the area under study, to make a detailed analysis, 

to identify the reasons for the failures, if they exist, and to develop real proposals for 

improving the situation. 

The object of research in this graduation work is the state educational institution 

"Republican Center for Advanced Studies of the Ministry of  Natural Resources and 

Environmental Protection of the Republic of Belarus". 

In the thesis the expediency of introducing a modern information system in an 

institution that justifies the reduction of overhead costs and increases the productivity 

of managerial work is justified. 

At performance of work methods are used: the theoretical analysis of the 

methodical and special literature, standard legal certificates on documentation support 

of management; modeling of the processes of design and implementation of the 

organization's information and documentation system; analysis of the activities of 

managing documentary processes in the state educational institution "Republican 

Center for Advanced Studies of the Ministry of Natural Resources and Environmental 

Protection of the Republic of Belarus", methods for comparing, summarizing and 

systematizing the studied materials on the problem of information technologies in 

document management. 

The factual material presented in the work objectively reflects the state of the process 

under investigation, and all theoretical and methodological positions and concepts 

borrowed from literary and other sources are accompanied by references to their 

authors. 

 

 

 


