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РЕФЕРАТ 

 

НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА (НА ПРИМЕРЕ 

ИНОСТРАННОГО ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕЛЕВРОСЕТЬ») 

 

Дипломная работа состоит из 75 страницы. Из них: список источников 

и литературы – 5 (46 наименований), приложения - 11 реферат на русском, 

белорусском и английском языках— 3. 

ДОКУМЕНТООБОРОТ, СЭД, ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО, ДОКУМЕНТЫ, 

МЕНДЖМЕНТ, СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Объект исследования – ИООО «Белевросеть  

Предмет – организация электронного документооборота ИООО 

«Белевросеть» 

Цель дипломной работы совершенствование процесса организации 

делопроизводства на примере предприятия ИООО «БелЕвросеть». 

Методами исследования стали анализ, синтез, индукция, дедукция, 

сравнение и обобщение  

Основные положения выносимые на защиту. Организация работы с 

документами является важной частью процессов управления и принятия 

управленческих решений, существенно влияющей на оперативность и качество 

управления. Модель документооборота с использование электронного 

документооборота.  

В данной работе проведён комплексный и системный анализ использования 

систем электронного документооборота в конкретной компании, 

действующей на белорусском рынке и предложена новая модель с 

использованием системы электронного документооборота. 

Дипломная работа состоит из трёх глав. Первая глава посвящена источникам 

и литературе, которые были изучены и использованы для написания работы. 

Во второй главе рассмотрено законодательство Республики Беларусь, 

локальные нормативные акты и инструкции в области делопроизводства. В 

третьей главе рассмотрена и усовершенствована модель электронного 

документооборота ИООО «Белевросеть». Автор работы подтверждает, что 

приведенный в ней аналитический материал объективно отражает состояние 

исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 

источников сопровождаются ссылками на авторов. 
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ABSTRACT 

 

NORMATIVE LEGAL REGULATION AND SIMULATION OF ELECTRONIC 

DOCUMENTATION SYSTEMS (ON THE EXAMPLE OF FOREIGN 

COMPANIES WITH LIMITED LIABILITY "BELEVROSET") 

 

The thesis consists of 75 pages. Of these: a list of sources and literature - 5 

(46 titles), annexes - 11 abstracts in Russian, Belarusian and English-3. 

DOCUMENT REFERENCE, SED, BUSINESS, DOCUMENTS, 

MANAGEMENT, MANAGEMENT SYSTEMS BY ENTERPRISE 

Object of research - IOOO "Belevroset" 

The subject - the organization of electronic document management of IOOO 

"Belevroset" 

The purpose of the diploma work is to improve the organization of office 

work on the example of the BelEvroset company. 

The research methods were analysis, synthesis, induction, deduction, 

comparison and generalization From the intelligent use of information technology 

in the information and documentation support of management depends the 

economic result of activities. 

Organization of work with documents is an important part of management 

processes and making managerial decisions that significantly affects the efficiency 

and quality of management. Model workflow with the use of electronic document 

management. 

In this paper, a comprehensive and systematic analysis of the use of 

electronic document management systems in a specific company operating in the 

Belarusian market was conducted and a new model of electronic document 

management was proposed. 

The thesis consists of three chapters. The first chapter is devoted to sources 

and literature that have been studied and used to write the work. The second 

chapter examines the legislation of the Republic of Belarus, local regulations and 

instructions in the field of record keeping. In the third chapter, the model of 

electronic document management of IOOO "Belevroset" was reviewed and 

improved. The author of the paper confirms that the analytical material given in it 

objectively reflects the state of the process under investigation, and all borrowed 

from literary and other sources are accompanied by references to the authors. 
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РЭФЕРАТ 

 

НАРМАТЫЎНАЕ ПРАВАВОЕ РЭГУЛЯВАННЕ I МАДЭЛЯВАННЕ СІСТЭМ 

ЭЛЕКТРОННАГА ДАКУМЕНТАЗВАРОТУ (НА ПРЫКЛАДЗЕ ЗАМЕЖНАГА 

ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ «БЕЛЕВРОСЕТЬ») 

 

Дыпломная праца складаецца з 75 старонкі. З іх: спіс крыніц і літаратуры - 5 (46 

найменняў), прыкладання - 11 рэферат на рускай, беларускай і англійскай 

языках- 3. 

ДАКУМЕНТААБАРОТ, СЭД, СПРАВАВОДСТВА, ДАКУМЕНТЫ, 

МЭНЭДЖМЭНТ, СІСТЭМЕ КІРАВАННЯ ПРАДПРЫЕМСТВАМ 

Аб'ект даследавання - ЗТАА «БелЕвросеть 

Прадмет - арганізацыя электроннага дакументазвароту ЗТАА «БелЕвросеть» 

Мэта дыпломнай працы ўдасканаленне працэсу арганізацыі справаводства на 

прыкладзе прадпрыемства ЗТАА «БелЕвросеть». 

Метадалагічнай асновай дыпломнай працы сталі прынцыпы аб'ектыўнасці, 

сістэмнасці і каштоўнаснага падыходу. 

Ад пісьменнага выкарыстання інфармацыйных тэхналогій у інфармацыйна-

дакументацыйнага забеспячэння кіравання залежыць эканамічны вынік 

дзейнасці. 

Арганізацыя работы з дакументамі з'яўляецца важнай часткай працэсаў 

кіравання і прыняцця кіраўніцкіх рашэнняў, істотна ўплывае на аператыўнасць 

і якасць кіравання. Мадэль дакументазвароту з выкарыстаннем сістэм 

электроннага дакументаабароту. 

У дадзенай працы праведзены комплексны і сістэмны аналіз выкарыстання 

сістэм электроннага дакументазвароту ў канкрэтнай кампаніі, якая дзейнічае на 

беларускім рынку і прапанавана новая мадэль электроннага дакументаабароту. 

Дыпломная праца складаецца з трох раздзелаў. Першая частка прысвечана 

крыніцах і літаратуры, якія былі вывучаны і выкарыстаны для напісання працы. 

У другой главе разгледжана заканадаўства Рэспублікі Беларусь, лакальныя 

нарматыўныя акты і інструкцыі ў галіне справаводства. У трэцяй главе 

разгледжана і ўдасканалена мадэль электроннага дакументазвароту ЗТАА 

«БелЕвросеть». Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны 

матэрыял аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя 

з літаратурных і іншых крыніц суправаджаюцца спасылкамі на аўтараў. 

 

 

 


