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РЕФЕРАТ 

Волчёк Екатерины Дмитриевны 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ ЦЕННОСТИ ДОКУМЕНТОВ 

(НА ПРИМЕРЕ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СУШИ ВЕСЛА») 

Объем дипломной работы составляет 85 страниц. Список 

использованных источников и литературы включает 80 позиций. Также, 

дипломная работа включает 5 приложений.  

Ключевые слова: экспертиза ценности документов, архив, 

организация работы, сроки хранения, пути совершенствования.  

Объект исследования: система документационного обеспечения 

управления хранения документов.  

Предмет исследования: экспертиза ценности документов.  

Цель исследования: определить порядок работы по проведению 

экспертизы ценности документов в делопроизводстве ООО «Суши Весла».  

Методами исследования в дипломной работе стали общенаучные 

методы такие, как анализ и синтез, наблюдение и обобщение. Анализ и 

синтез помог нам сформировать представление о структуре, функциях и 

основных видах деятельности организации, изучить нормативно-правовые 

документы по теме исследования, а также выявить основные этапы 

проведения экспертизы ценности в организации. Обобщение открыло 

полную картину состояния организации работы по проведению экспертизы 

ценности документов.  

Полученные результаты и их новизна. В дипломной работе был 

представлен порядок работы по экспертизе ценности документов. 

Представлены пути совершенствования работы по экспертизе ценности в 

организации.  

Исследование и полученные результаты могут быть использованы в 

небольших организациях и индивидуальными предпринимателями со 

схожим объемом документооборота. 
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РЭФЕРАТ 

Валчок Кацярыны Дзмiтрыеўны 

АРГАНІЗАЦЫЯ РАБОТЫ ПА ЭКСПЕРТЫЗЕ КАШТОЎНАСЦІ 

ДАКУМЕНТАЎ (НА ПРЫКЛАДЗЕ ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ 

АДКАЗНАСЦЮ «СУШЫ ВЁСЛЫ») 

Аб'ём дыпломнай працы складае 85 старонак. Спіс выкарыстаных 

крыніц і літаратуры ўключае 80 пазіцый. Таксама, дыпломная праца ўключае 

5 дадаткаў.  

Ключавыя словы: экспертыза каштоўнасці дакументаў, архіў, 

арганізацыя працы, тэрміны захоўвання, шляхі ўдасканалення. 

Аб'ект даследавання: сістэма дакументацыйнага забеспячэння 

кіравання захоўвання дакументаў. 

Прадмет даследавання: экспертыза каштоўнасці дакументаў. 

Мэта даследавання: вызначыць парадак працы па правядзенні 

экспертызы каштоўнасці дакументаў у справаводстве ТАА «Сушы Вёслы». 

Метадамі даследавання ў дыпломнай працы сталі агульнанавуковыя 

метады, такія, як аналіз і сінтэз, назіранне і абагульненне. Аналіз і сінтэз 

дапамог нам сфарміраваць уяўленне аб структуры, функцыях і асноўных 

відах дзейнасці арганізацыі, вывучыць нарматыўна-прававыя дакументы па 

тэме даследавання, а таксама выявіць асноўныя этапы правядзення 

экспертызы каштоўнасці ў арганізацыі. Абагульненне адкрыла поўную 

карціну стану арганізацыі работы па правядзенні экспертызы каштоўнасці 

дакументаў. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. У дыпломнай працы быў 

прадстаўлены парадак работы па экспертызе каштоўнасці дакументаў. 

Прадстаўлены шляхі ўдасканалення работы па экспертызе каштоўнасці ў 

арганізацыі.  

Даследаванне і атрыманыя вынікі могуць быць выкарыстаны ў 

невялікіх арганізацыях і індывідуальнымі прадпрымальнікамі з падобным 

аб'ёмам дакументазвароту. 
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ABSTRACT 

Ekaterina Valchok  

ORGANIZATION OF WORK ON THE EXAMINATION OF VALUE OF 

DOCUMENTS (FOR EXAMPLE, THE LIMITED LIABILITY COMPANY 

"SUSHI VESLA") 

The volume of the graduation work is 85 pages. List of sources used and 

literature includes 80 positions. Also, the graduation work consists of 5 

applications. 

Keywords: examination of value of documents, archive, organization of 

work, retention, ways of improvement. 

The object of research: the system of document management store 

documents. 

Subject of research: examination of value of documents.  

Objective: to determine the procedure for carrying out examination of value 

of documents in proceedings in the limited liability company "SUSHI VESLA".  

Methods of study in the graduation work became scientific methods such as 

analysis and synthesis, observation and generalization. Analysis and synthesis 

helped us to form an idea about the structure, functions and main activities of the 

organization, to study the normative-legal documents on the research topic and to 

identify the main stages of the appraisal in the organization. Generalization opened 

the full picture of the organization of works on carrying out examination of value 

of documents. 

The obtained results and their novelty. In the graduation work was 

submitted to the procedure for the examination of value of documents. Presents 

ways of improving the work for examination of the values of the organization. 

The study and the results obtained can be used in smaller organizations and 

individual entrepreneurs with a similar volume of documents. 


