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Объект – документационное обеспечение управления в Банке БелВЭБ.  

Предмет – совершенствование документационного обеспечения 

управления на примере Банка БелВЭБ. 

Цель дипломной работы – разработать предложения для повышения 

эффективности деятельности Банка БелВЭБ в вопросах совершенствования 

документационного обеспечения. 

Методологическая основа дипломной работы – использование 

эвристического, статистического метода, методов сравнения, обобщения и 

систематизации изученных материалов по проблеме документационного 

обеспечения управления. 

Результаты исследования: в ходе исследования определена высокая 

степень нормативного правового урегулирования документационного 

обеспечения и степень исследования темы; охарактеризована организационная 

структура и структура управления, направление деятельности и 

стратегического развития Банка БелВЭБ; определена тенденция к увеличению 

объема документооборота при наличии объективных и субъективных причин; 

выявлен качественный и количественный состав документов; выявлены 

проблемы и недостатки работы с документам, предложены рекомендации по 

рациональной организации работы с документами с целью повышения ее 

эффективности, совершенствованию управленческой деятельности; 

разработаны ключевые показатели для оценки качества ДОУ, деятельности 

службы ДОУ; обобщен передовой опыт применения ИТ в Банке БелВЭБ; 

определены угрозы ИБ, степень локальной регламентированности защиты 

информации и ее документационное обеспечение. 

Структура и объем дипломной работы: дипломная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка источников и литературы, 

приложений. Общий объем дипломной работы – 98 страниц. Из них: список 

источников и литературы – 14 страниц (142 наименования), реферат на 

русском, белорусском и английском языках – 3, приложений иллюстративного 

проведенного исследования – 16, рисунков – 7.  
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Аб'ект – дакументацыйнае забеспячэнне кіравання ў Банку БелВЭБ. 

Прадмет – удасканаленне дакументацыйнага забеспячэння кіравання ў 

Банку БелВЭБ. 

Мэта дыпломнай працы – распрацаваць прапановы для павышэння 

эфектыўнасці дзейнасці Банка БелВЭБ ў пытаннях удасканалення 

дакументацыйнага забеспячэння. 

Метадалагічная аснова дыпломнай працы – выкарыстанне 

эўрыстычнага, статыстычнага метаду, метадаў параўнання, абагульнення і 

сістэматызацыі вывучаных матэрыялаў па праблеме дакументацыйнага 

забеспячэння кіравання. 

Вынікі даследавання: у ходзе даследавання вызначана высокая ступень 

нарматыўнага прававога ўрэгулявання дакументацыйнага забеспячэння і 

ступень даследаванні тэмы; ахарактарызаваная арганізацыйная структура і 

структура кіравання, кірунак дзейнасці і стратэгічнага развіцця Банка БелВЭБ; 

вызначана тэндэнцыя да павелічэння аб'ёму дакументазвароту пры наяўнасці 

аб'ектыўных і суб'ектыўных прычын; выяўлены якасны і колькасны склад 

дакументаў; праблемы і недахопы працы з дакументам; прапанаваны 

рэкамендацыі па рацыянальнай арганізацыі працы з дакументамі з мэтай 

павышэння яе эфектыўнасці, ўдасканаленні кіраўніцкай дзейнасці; 

распрацаваны ключавыя паказчыкі для ацэнкі якасці ДЗК, дзейнасці службы 

ДЗК; абагульнены перадавы вопыт прымянення ІТ у Банку БелВЭБ; вызначаны 

пагрозы ІБ ў Банку БелВЭБ, ступень лакальнай рэгламентаванасці абароны 

інфармацыі і яе дакументацыйнае забеспячэнне. 

Структура і аб'ём дыпломнай працы: дыпломная праца складаецца з 

ўвядзення, трох глаў, заключэння, спісу крыніц і літаратуры, прыкладанняў. 

Агульны аб'ём дыпломнай працы – 98 старонак . З іх: спіс крыніц і літаратуры – 

14 старонак (142 назвы), рэферат на рускай, беларускай і англійскай мовах – 3, 

прыкладанняў ілюстрацыйнага праведзенага даследавання – 16, малюнкаў – 7. 
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The object of this work is documentation support of management in the Bank 

Belveb.  

The subject is the improvement of documentary support of management, 

taking as an example the Bank Belveb. 

The aim of the thesis is to develop proposals for increasing the efficiency of 

the Bank Belveb in improving documentary support. 

Methodological framework of the thesis includes using heuristic, statistical 

method, comparison methods, compilation and systematization of the studied 

materials on the subject of documentary support of management. 

The results of the study: the research identified a high degree of legal records 

and the degree of settlement research themes; described the organizational structure 

and governance structure, direction and strategic development of the Bank Belveb; 

identified a trend towards an increasing volume of document circulation when there 

are objective and subjective reasons; identified qualitative and quantitative 

composition of documents; problems and disadvantages of working with documents, 

proposed recommendations for the rational organization of work with documents in 

order to improve its efficiency, improved management performance; developed key 

indicators for assessing the performance of the DOW in the bank service Belveb; 

summarized the best practices of using the information technology in the Bank 

Belveb; the information security threats of the Bank Belveb and also the extent and 

level of local rigidities of information protection are identified. 

The structure and scope of the thesis: the thesis consists of introduction, three 

chapters, conclusions, list of sources and literature applications. The total scope of the 

thesis –98 pages. Among them: a list of sources and literature – 14 pages (142 items), 

summary in Russian, Belarusian and English –3, an illustrative application of the 

study – 16, drawings – 7. 


