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 Тема: Эффективность документационного обеспечения управления в 

коммерческих организациях и государственных органах Республики Беларусь. 
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 Актуальность. Перемены социально-экономических условий, 

увеличение документооборота, эволюция законодательства, а также частные 

проблемы конкретных организаций требуют решения ряда вопросов 

эффективности организации ДОУ и его развития. 

 Цель дипломной работы  определение эффективности 

функционирования системы ДОУ в органах государственной власти (на 

примере комитета по образованию Мингорисполкома) и в коммерческих 

организациях (на примере НП ООО «БелРотор»), а также  возможностей её 

совершенствования. Объект работы  процессы ДОУ (на примере комитета по 

образованию Мингорисполкома и НП ООО «БелРотор»),  предмет ‒ условия 

эффективности ДОУ (на примере комитета по образованию Мингорисполкома 

и НП ООО «БелРотор»). Методы научного исследования: анализ, синтез, 

сравнение, классификация, обобщение, наблюдение. 

Исследования и разработки: установлена степень изученности 

проблемы организации ДОУ в органах государственной власти и коммерческих 

организациях; проведен анализ эффективности организации ДОУ в комитете по 

образованию Мингорисполкома и в НП ООО «БелРотор» и на основе 

полученных сведений определены методы его совершенствования. 

 Область возможного практического применения: в коммерческих 

организациях и государственных органах Республики Беларусь при 

определении комплекса мер, направленных на повышение эффективности и 

развитие ДОУ. 

 Структура и объем дипломной работы. Дипломная работа состоит из 

введения, четырех глав, заключения, списка использованных источников и 

литературы. Общий объем – 69 страниц. Из них: список источников и 

литературы – 8 (75 наименований), реферат на русском, белорусском и 

английском языках – 3, приложения – 8 страниц. 

 Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический 

материал правильно и объективно отражает исследуемый процесс, а на все 

заимствованные из литературных и других источников теоретические и 

методологические положения даются соответствующие ссылки на них. Не 

надо, лучше очень краткие выводы. 
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РЭФЕРАТ 

Сазановіч Алены Віктараўны 

 

 Тэма: Эфектыўнасць дакументацыйнага забеспячэння кіравання ў 

камерцыйных арганізацыях і дзяржаўных органах Рэспублікі Беларусь. 

 Ключавыя словы: дакументацыйнае забеспячэнне, дакументазварот, 

удасканаленне, эфектыўнасць, нарматыўныя прававыя акты, дакументы. 

 Актуальнасць. Змены сацыяльна-эканамічных умоў, павелічэнне 

дакументазвароту, эвалюцыя заканадаўства, а таксама прыватныя праблемы 

пэўных арганізацый патрабуюць рашэнні шэрагу пытанняў эфектыўнасці 

арганізацыі ДЗК і яго развіцця. 

 Мэта дыпломнай працы: выяўленне аэффектыунасці арганізацыі ДЗК у 

органах дзяржаўнай улады (на прыкладзе камітэта по адукацыі 

Мінгарвыканкама) і ў камерцыйных арганізацыях (на прыкладзе НП ТАА 

«БелРотар»), а таксама  магчымасцяў яе ўдасканалення. Аб'ект працы – 

працэсы ДОУ (на прыкладзе камітэыта по адукацыі Мінгарвыканкама і НП 

ТАА «БелРотар»), прадмет – умовы эффектыўнасці ДЗК (на прыкладзе 

камітэта по адукацыі Мінгарвыканкама і НП ТАА «БелРотар»). Метады 

навуковага даследавання: аналіз, сінтэз, параўнанне, класіфікацыя, 

абагульненне, назіранне. 

 Даследаванні і распрацоўкі: усталявана ступень вывучанасці праблемы 

арганізацыі ДЗК ў органах дзяржаўнай улады і камерцыйных арганізацыях; 

праведзены аналіз эффектыунасці арганізацыі ДЗК ў камітэце па адукацыі 

Мінгарвыканкама і ў НП ТАА «БелРотар» і  на аснове атрыманых звестак 

вызначаны метады ўдасканалення ДЗК у органах дзяржаўнай улады і 

камерцыйных арганізацыях.  

 Вобласць магчымага практычнага ўжывання: у камерцыйных 

арганізацыях і дзяржаўных органах Рэспублікі Беларусь пры вызначэнні 

комплексу мер, накіраваных на падвышэнне эфектыўнасці і развіццё ДЗК. 

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

уводзін, чатырох частак, заключэння, спісу скарыстаных крыніц і літаратуры. 

Агульны аб'ём – 69 старонак. З іх: спіс крыніц і літаратуры – 8 (75 найменняў), 

рэферат на рускай, беларускай і англійскай мовах – 3, пракладанні – 8 старонак. 

 Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны матэрыял 

правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае доследны працэс, а на ўсе запазычаныя з 

літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя і метадалагічныя палажэнні даюцца 

адпаведныя спасылкі на іх. 
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ABSTRACT 

Sazanovich Elena Victorovna 

 Theme: The effectiveness of documentary management in a commercial 

organizations and government agencies of  Republic of Belarus. Office 

Administration Effectiveness in Business Ventures and State Offices of the Republic 

of Belarus 
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 Relevance. Changes of social and economic conditions, increase in document 

flow, the legislation evolution as well as private problems of the specific 

organizations require the solution of a number of questions related to the 

effectiveness of the organization of document support of management and its 

development. 

 The purpose of the final graduation work is determination of efficiency of 

functioning of system of document support of management in public authorities (on 

the example of Committee on Education of Minsk City Executive Committee) and 

the commercial organizations (on the example of NCP LLC Belrotor), as well as 

opportunities of its perfection. The object of research is the processes of document 

support of management (on the example of Committee on Education of Minsk City 

Executive Committee and NCP LLC Belrotor) Methods of scientific research are: 

analysis, synthesis, comparison, classification, generalization, observation. 

Researches and development: the degree of study of the problem of the 

document support of management in public authorities and commercial organizations 

is established; an analysis of the document support of management in the Education 

Committee of the Minsk City Executive Committee and NCP LLC Belrotor was 

carried out and the methods of its improvement were determined on the basis of the 

information obtained. 

 Area of practical application is: in the commercial organizations for business 

ventures and state offices of the Republic of Belarus when determining the set of 

measures directed to increase in efficiency and development of document support of 

management. to organize effective office administration  

 The structure and volume of the final graduation work. The final 

graduation work consists of an introduction, four chapters, conclusion, a list of 

sources and literature. The total volume is 69 pages, among them: a list of sources 

and literature  8 (75 items), an abstract in Russian, Belarusian and English  3, 

appendices  8 pages. 

 The author of the paper confirms that the analytical material provided in it 

correctly and objectively reflects the process under investigation, and on all 

theoretical and methodological provisions borrowed from literary and other sources 

the appropriate references to them are given. 


