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РЕФЕРАТ  

Бурец Валентины Алексеевны 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В 

ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГЕНТСТВО 

ВЛАДИМИРА ГРЕВЦОВА» 

Дипломная работа состоит из 87 страниц, основывается на 96 позициях, 

отраженных в списке источников и литературы, 5 приложений. 

Ключевые слова: ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО, НАПРАВЛЕНИЯ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ, ДОКУМЕНТ, 

АРХИВ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ. 

Цель исследования – определить пути совершенствования кадрового 

делопроизводства в Обществе с ограниченной ответственностью «Агентство 

Владимира Гревцова».  

Объект исследования – кадровая служба общества с ограниченной 

ответственностью «Агентство Владимира Гревцова». 

Предмет исследования – система кадрового делопроизводства в ООО 

«Агентство Владимира Гревцова». 

Методологической базой представленной работы выступает ряд 

соответствующих общенаучных методов, таких как: сравнительный анализ, 

генетический метод, метод прямого наблюдения и другие. 

Актуальность исследования обусловлена спецификой 

рассматриваемого объекта, а именно делопроизводства кадровой службы, 

требующего постоянного совершенствования в области системы управления 

человеческими ресурсами. Очевидно, что недостатки в постановке этой 

работы в дальнейшем могут привести к серьезным трудностям в работе, как 

руководителя, так и организации в целом. 

В дипломной работе выявлена степень изученности историографии по 

проблеме, представлена источниковая база исследования; реконструирована 

история становления и очерчены основные векторы деятельности ООО 

«Агентство Владимира Гревцова»; охарактеризована структура кадровой 

службы организации; выявлены особенности и недостатки системы 

кадрового делопроизводства; предложены пути совершенствования его 

документационного обеспечения в ООО «Агентство Владимира Гревцова». 

Научный и экономический эффект внедрения заключается в 

использовании полученных результатов для работы информационно-

издательских компаний. 
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РЭФЕРАТ 

Бурэц Валянціны Аляксееўны 

УДАСКАНАЛЕННЕ КАДРАВАГА СПРАВАВОДСТВА Ў ТАВАРЫСТВЕ З 

АБМЕЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ «АГЕНЦТВА УЛАДЗІМІРА 

ГРАЎЦОВА» 

Дыпломная праца складаецца з 87 старонак, грунтуецца на 96 пазіцыях, 

адлюстраваных у спісе крыніц і літаратуры, 5 дадаткаў. 

Ключавыя словы: ДАКУМЕНТАЦЫЙНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ, 

КАДРАВАЕ СПРАВАВОДСТВА, НАПРАМКІ, ДЗЕЙНАСЦЬ, 

ІНФАРМАЦЫЙНА-ВЫДАВЕЦКАЯ КАМПАНІЯ, ДАКУМЕНТ, АРХІЎ, 

УДАСКАНАЛЕННЕ.  

Мэта даследавання – вызначыць шляхі ўдасканалення кадравага 

справаводства ў Таварыстве з абмежаванай адказнасцю «Агенцтва 

Уладзіміра Граўцова».  

Аб'ект даследавання – кадравая служба таварыства з абмежаванай 

адказнасцю «Агенцтва Уладзіміра Граўцова». 

Прадмет даследавання – сістэма кадравага справаводства ў ТАА 

«Агенцтва Уладзіміра Граўцова».  

Метадалагічнай базай прадстаўленай працы выступае шэраг 

адпаведных агульнанавуковых метадаў, такіх як: параўнаўчы аналіз, 

генетычны метад, метад прамога назірання і іншыя. 

Актуальнасць даследавання абумоўлена спецыфікай разглядаемага 

аб'екта, а менавіта справаводства кадравай службы, якое патрабуе 

пастаяннага ўдасканалення ў галіне сістэмы кіравання чалавечымі рэсурсамі. 

Відавочна, што недахопы ў пастаноўцы гэтай працы ў далейшым могуць 

прывесці да сур'езных цяжкасцяў у працы, як кіраўніка, так і арганізацыі ў 

цэлым. 

У дыпломнай працы выяўлена ступень вывучанасці гістарыяграфіі па 

праблеме, прадстаўлена база крыніц даследавання; рэканструявана гісторыя 

станаўлення і акрэслены асноўныя вектары дзейнасці ТАА «Агенцтва 

Уладзіміра Граўцова»; ахарактарызавана структура кадравай службы 

арганізацыі; выяўлены асаблівасці і недахопы сістэмы кадравага 

справаводства; прапанаваны шляхі ўдасканалення яго дакументацыйнага 

забеспячэння ў ТАА «Агенцтва Уладзіміра Граўцова». 

Навуковы і эканамічны эфект ўкаранення заключаецца ў выкарыстанні 

атрыманых вынікаў для працы інфармацыйна-выдавецкіх кампаній. 
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ABSTRACT 

Valentina Alekseevna Burets  

IMPROVEMENT OF PERSONNEL OFFICE IN THE LIMITED LIABILITY 

COMPANY «VLADIMIR GREVTSOV AGENCY» 

Thesis consists of  87 pages, based on 96 positions, reflected in the list of 

sources and literature, 5 annexes. 

Keywords: DOCUMENTATION SUPPORT, PERSONNEL RECORDS 

MANAGEMENT, DIRECTIONS, ACTIVITIES, INFORMATION AND 

PUBLISHING COMPANY, DOCUMENT, ARCHIVE, IMPROVEMENT.  

The aim of the study – was to determine ways to improve the of personnel 

records management in the limited liability company «Vladimir Grevtsov 

Agency». 

The object of study – personnel service of the limited liability company 

«Vladimir Grevtsov Agency». 

Subject of research – is the system of personnel records management in the 

limited liability company «Vladimir Grevtsov Agency». 

The methodological basis of the presented work is a number of relevant 

General scientific methods, such as: comparative analysis, genetic method, direct 

observation method and others. 

The relevance of the study is due to the specifics of the object under 

consideration, namely the office of the personnel service, which requires constant 

improvement in the field of human resources management system. It is obvious 

that the shortcomings in the formulation of this work in the future can lead to 

serious difficulties in the work of both the head and the organization as a whole. 

The degree of study of historiography on the problem is revealed in the 

thesis, the base of research sources is presented; the history of formation is 

reconstructed and the main vectors of activity of limited liability company 

«Vladimir Grevtsov Agency» are outlined; described the structure of personnel 

service of the organization; the peculiarities and shortcomings of the system of 

personnel records management; proposed ways to improve its documentation 

support in limited liability company «Vladimir Grevtsov Agency».  

The scientific and economic effect of the introduction is to use the obtained 

results in the work of information and publishing companies.  


